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Grozījums Nr. 38
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pienākas noteikt datumus, no kuriem
visiem kredīta pārvedumiem un tiešā 
debeta darījumiem ir jāatbilst minētajām 
tehniskajām prasībām, saglabājot tirgus 
atvērtību turpmākai attīstībai un 
inovācijām.

(12) Pienākas noteikt vienotu beigu 
datumu, no kura visiem kredīta 
pārvedumiem un tiešā debeta darījumiem ir 
jāatbilst minētajām tehniskajām prasībām, 
saglabājot tirgus atvērtību turpmākai 
attīstībai un inovācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pienākas noteikt datumus, no kuriem 
visiem kredīta pārvedumiem un tiešā 
debeta darījumiem ir jāatbilst minētajām 
tehniskajām prasībām, saglabājot tirgus 
atvērtību turpmākai attīstībai un 
inovācijām.

(12) Pienākas noteikt termiņus, līdz kuriem 
visiem kredīta pārvedumiem un tiešā 
debeta darījumiem ir jāatbilst minētajām 
tehniskajām prasībām, saglabājot tirgus 
atvērtību turpmākai attīstībai un 
inovācijām. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu 
lietotājiem jādod pietiekami daudz laika, 
lai viņi varētu pielāgoties šīm tehniskajām 
prasībām, bet šis laika posms nedrīkst 
radīt liekus šķēršļus patērētājiem labumu 
gūšanai vai sodīt tos operatorus, kas jau 
savlaicīgi ir sākuši izmantot SEPA 
maksājumu sistēmas. Lai nodrošinātu 
vieglu un drošu pāreju uz šajā regulā 
paredzēto tehnisko prasību īstenošanu, 
iekšzemes maksājumu darījumos 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
būtu jāsniedz saviem mazumtirdzniecības 
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klientiem nepieciešamie pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā kredīta pārvedumu un 
tiešo debetu atšķirības, ir jānosaka 
atšķirīgi pārejas datumi. Savienības 
mēroga kredīta pārvedumu un tiešo 
debetu gatavības līmenis nav vienāds, jo 
tiešais debets ir sarežģītāks maksāšanas 
līdzeklis nekā kredīta pārvedums, tādēļ 
pārejai uz Savienības mēroga tiešajiem 
debetiem vajadzīgs ievērojami vairāk 
resursu nekā pārejai uz Savienības 
mēroga kredīta pārvedumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā kredīta pārvedumu un 
tiešo debetu atšķirības, ir jānosaka 
atšķirīgi pārejas datumi. Savienības 
mēroga kredīta pārvedumu un tiešo debetu 
gatavības līmenis nav vienāds, jo tiešais 
debets ir sarežģītāks maksāšanas līdzeklis 
nekā kredīta pārvedums, tādēļ pārejai uz 
Savienības mēroga tiešajiem debetiem 
vajadzīgs ievērojami vairāk resursu nekā 
pārejai uz Savienības mēroga kredīta 

(13) Lai varētu notikt saskaņota pāreja un 
lai patērētājiem nodrošinātu skaidrību un 
vienkāršību, Savienības mēroga kredīta
pārvedumiem un tiešajiem debetiem ir 
jānosaka vienots pārejas datums.
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pārvedumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 a) Dažās dalībvalstīs pastāv īpaši tiešā 
debeta darījumi, kas šķiet ļoti līdzīgi 
maksājumu karšu darījumiem, ņemot 
vērā to, ka maksātājs maksājumu 
darījuma ierosināšanai tirdzniecības vietā 
izmanto karti. Tomēr pamatā esošā 
maksājumu shēma ir tiešais debets. Karti 
izmanto tikai nolasīšanai, lai tirdzniecības 
vietā maksātājam atvieglotu parakstāmā 
pilnvarojuma elektronisku izveidi. Šādus 
maksājumu pakalpojumus to būtiskā 
darījumu apjoma dēļ nevar klasificēt kā 
nišas produktu, tomēr tie ir nepieciešami, 
kamēr nav pieejams piemērots SEPA 
aizstājējs. Šajā sakarībā pirms 
pakāpeniskas atteikšanās no pašreizējām 
dalībvalstīs izmantotajām tiešā debeta 
shēmām, kas ļauj veikt šāda veida 
darījumus, iesaistītās personas tiek lūgtas 
izstrādāt piemērotu SEPA aizstājēju, kuru 
apstiprinātu Komisija.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu, ka šās regulas 
nepareizas piemērošanas gadījumos ir 
iespējama pārsūdzēšana, dalībvalstīm ir 
jāievieš adekvātas un efektīvas ārpustiesas 
sūdzību un pārsūdzību procedūras šādos 
gadījumos radušos strīdu izšķiršanai.

(20) Lai nodrošinātu, ka šās regulas 
nepareizas piemērošanas gadījumos ir 
iespējama pārsūdzēšana, dalībvalstīm ir 
jāievieš adekvātas un efektīvas ārpustiesas 
sūdzību un pārsūdzību procedūras tādu
strīdu izšķiršanai, kas rodas starp 
maksājumu pakalpojumu lietotājiem un 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Louis Grech

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Komisijai ir jāsaņem pilnvaras 
saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz kredīta 
pārvedumiem un tiešajiem debetiem 
piemērojamo tehnisko prasību 
atjaunināšanu.

(22) Komisijai ir jāsaņem pilnvaras 
saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt 
deleģētos aktus attiecībā uz kredīta 
pārvedumiem un tiešajiem debetiem 
piemērojamo tehnisko prasību 
atjaunināšanu. Īpaši svarīgi ir, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
pienācīgi un pārredzami apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai 
jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti 
laicīgi un attiecīgā kārtībā tiktu nosūtīti 
vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.
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Grozījums Nr. 45
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem no dalībvalstīm, kuras nav 
euro zonā, būs jāveic lielāks sagatavošanās 
darbs, ir jāatļauj šādiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem uz zināmu laiku 
atlikt šo tehnisko prasību piemērošanu.

(23) Tā kā maksājumu pakalpojumu
sniedzējiem no dalībvalstīm, kuras nav 
euro zonā, būs jāveic lielāks sagatavošanās 
darbs, ir jāatļauj šādiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem uz zināmu laiku 
atlikt šo tehnisko prasību piemērošanu. Lai 
izveidotu patiesu Eiropas maksājumu 
telpu, kas stiprinās iekšējo tirgu, euro 
zonā neietilpstošajām dalībvalstīm tomēr
ir īsā laikā jānodrošina atbilstība šīm 
tehniskajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Eiropas Maksājumu padomei 
(EMP) ir bijusi būtiska ietekme uz SEPA 
pārvaldību. Pašlaik EMP darbību būtiski 
ietekmē banku nozare, kā rezultātā, 
pieņemot ar SEPA saistītus lēmumus, 
lietotāju intereses vairs netiek ņemtas 
vērā. Tādēļ ir nepieciešama SEPA 
pārvaldības reforma, lai nodrošinātu, ka 
šis lēmumu pieņemšanas process kļūst 
demokrātiskāks un pārredzamāks.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodevas
Ja maksājumu pakalpojuma lietotājs ir 
patērētājs, maksājumu pakalpojuma 
sniedzējs [10] gadu periodā no 5. panta 
1. un 2. punktā minētās dienas par kredīta 
pārvedumiem un tiešo debetu neiekasē 
inflācijai pielāgotu maksu, kas augstāka 
nekā tā, ko tas saskaņā ar iekšzemes 
maksājumu shēmām iekasēja no 
maksājumu pakalpojumu lietotāja par 
līdzvērtīgu vai nosacījumu un tehnisko 
prasību ziņā salīdzināmu tādas pašas 
vērtības kredīta pārvedumu un tiešo 
debetu 2010. gada 1. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tiešā debeta 
gadījumā maksātājam ir tiesības uz tāda 
atļauta un jau izpildīta maksājumu 
darījuma atmaksāšanu no viņa 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja puses, 
ko ierosinājis maksājuma saņēmējs vai 
kas ir ierosināts ar maksājuma saņēmēja 
starpniecību. Atmaksā visu veiktā 
maksājumu darījuma summu.
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
30 darba dienu laikā no atmaksāšanas 
pieprasījuma saņemšanas dienas atlīdzina 
pilnu maksājumu darījuma vērtības 
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noteikšanas dienā noteikto summu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā [ierakstīt konkrētu datumu 
12 mēnešus pēc šās regulas stāšanās spēkā] 
kredīta pārvedumi veicami saskaņā ar 
pielikuma 1. un 2. punktā izklāstītajām 
tehniskajām prasībām.

1. Ne vēlāk kā [ierakstīt konkrētu datumu 
24 mēnešus pēc šās regulas stāšanās spēkā] 
kredīta pārvedumi veicami saskaņā ar 
pielikuma 1. un 2. punktā izklāstītajām 
tehniskajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiešā debeta rīkojumus, ko maksātājs 
ir ierosinājis atbilstoši valsts tiesību 
aktiem pirms 5. panta 2. punktā minētā 
datuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs bez maksas un automātiski 
pārveido par SEPA tiešajiem debetiem, 
izņemot gadījumus, kad maksātājs četru 
nedēļu laikā pauž iebildumus pret šādu 
pārveidi.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Regulāro maksājumu rīkojumus, ko 
maksātājs ir ierosinājis atbilstoši valsts
tiesību aktiem pirms 5. panta 1. punktā 
minētā datuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs bez maksas un automātiski 
pārceļ uz SEPA sistēmu, izņemot 
gadījumus, kad maksātājs četru nedēļu 
laikā pauž iebildumus pret šādu 
pārcelšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Pascal Canfin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Maksātāja un maksājumu saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
neiekasē maksu vai cita veida samaksu 
par nolasīšanas procesu, kas sniedz datus 
par tiem maksājumu darījumiem, kuri 
iniciēti ar maksājumu karti vai ar tās 
palīdzību tirdzniecības vietā un kuru 
rezultāts ir tiešais debets.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) noteikumi ir vērsti uz to, lai efektīvi 
iedalītu izmaksas tai personai, kura ir 
izraisījusi R darījumu, vienlaikus ņemot 
vērā darījuma izmaksu pastāvēšanu un
patērētāju aizsardzības mērķi;

a) noteikumi paredz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem iekasēt šādu 
maksu tikai no tiem maksājuma 
saņēmējiem, kas ir ierosinājuši konkrēto 
maksājumu; tas neskar maksātāja 
pienākumu kompensēt šādu maksu 
maksājuma saņēmējam, ja maksātājs ir
atbildīgs par R darījuma izraisīšanu bez 
pienācīga iemesla, ņemot vērā no attiecīgā 
līguma izrietošos pienākumus, kā arī
patērētāju aizsardzības mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) no patērētājiem par R darījumiem 
iekasē tikai summas, kas saistītas ar 
izmaksām, par kurām tieši atbildīgi ir paši 
patērētāji;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Atbrīvojums

1. Dalībvalstis var ļaut savām 
kompetentajām iestādēm līdz [ierakstīt 
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konkrētu datumu 36 mēnešus pēc šās 
regulas spēkā stāšanās] no visām vai 
dažām 5. panta 1., 2. un 3. punktā 
izklāstītajām prasībām attiecīgajā valstī 
atbrīvot tos kredīta pārveduma vai tiešā 
debeta darījumus, kuru kumulatīvā tirgus 
daļa saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 
ikgadējo publicēto oficiālo maksājumu 
statistiku ir mazāk nekā 10 % no kopējā 
attiecīgi kredīta pārvedumu vai tiešā 
debeta darījumu skaita.
2. Dalībvalstis var ļaut savām 
kompetentajām iestādēm līdz [ierakstīt 
konkrētu datumu 60 mēnešus pēc šās 
regulas spēkā stāšanās] no visām vai 
dažām 5. panta 1., 2. un 3. punktā 
izklāstītajām prasībām atbrīvot 
maksājumu darījumus, kas sākti ar 
maksājumu karti pārdošanas punktā, 
kuru rezultāts ir tiešais debets no 
maksājumu konta, kas identificēts ar 
BBAN vai IBAN.
3. Ja dalībvalsts atļauj savām 
kompetentajām iestādēm piemērot 1. un 
2. punktā noteikto atbrīvojumu, tā par to 
attiecīgi paziņo Komisijai līdz [ierakstīt 
konkrētu datumu 6 mēnešus pēc šās 
regulas stāšanās spēkā]. Dalībvalsts 
nekavējoties paziņo Komisijai par visām 
turpmākajām izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Informēšanas prasības

1. Dalībvalstis pieprasa bankām sniegt 
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skaidru informāciju par labumiem, ko šī 
sistēma dos patērētājiem, un, pamatojoties 
uz to, mudina bankas ātrāk pāriet no 
BBAN uz IBAN.
2. Lai nodrošinātu pārredzamību un 
aizsargātu paterētājus, bankas sniedz 
patērētājiem skaidru un saprotamu 
informāciju par R darījumu maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par kompetentajām iestādēm, kuru 
pienākums ir nodrošināt šās regulas 
ievērošanu, dalībvalstis izraugās vai nu 
valsts iestādes, vai struktūras, kuras atzītas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai kuras 
atzinušas valsts iestādes, tostarp valstu 
centrālās bankas, kam šajā nolūkā saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir piešķirtas 
skaidras pilnvaras. Par kompetentajām 
iestādēm dalībvalstis var izraudzīties jau 
esošas struktūras.

1. Par kompetentajām iestādēm, kuru 
pienākums ir nodrošināt šās regulas 
ievērošanu, dalībvalstis izraugās vai nu 
valsts iestādes, vai struktūras, kuras atzītas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai kuras 
atzinušas valsts iestādes, tostarp valstu 
centrālās bankas, kam šajā nolūkā saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir piešķirtas 
skaidras pilnvaras. Par kompetentajām 
iestādēm dalībvalstis var izraudzīties jau 
esošas struktūras. Kompetentās iestādes ir 
neatkarīgas struktūrvienības, kas 
darbojas visu ieinteresēto personu, arī 
tiešo lietotāju, vārdā, lai visiem kredīta 
pārvedumu un tiešo debetu pakalpojumu 
sniedzējiem, tostarp arī jaunajiem 
pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Olle Schmidt
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka Savienības iedzīvotāji 
un uzņēmumi pieņem šajā regulā 
noteiktās tehniskās prāsības, šīs valsts 
iestādes rīko informācijas kampaņas 
nolūkā palielināt sabiedrības izpratni.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir svarīga loma, sniedzot informāciju sabiedrībai, jo tās daudzās dalībvalstīs 
veic 50 % no visiem kredītu pārvedumiem.

Grozījums Nr. 59
Louis Grech

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts tajā 
norādīto pilnvaru deleģējums. Lēmums 
stājās spēkā nekavējoties vai tajā norādītā 
vēlākā dienā. Tas neskar spēkā jau esošo 
deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts tajā 
norādīto pilnvaru deleģējums. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neskar spēkā jau 
esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu juridisko noteiktību, ir jānosaka precīzs laiks. Šis formulējums ir ierosinātā 
standarta klauzula, kas iekļauta kopējās vienošanās par deleģēto aktu izmantošanas praktisko 
kārtību pielikumā.
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Grozījums Nr. 60
Louis Grech

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosinājumu, šo termiņu var 
pagarināt par vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 61
Louis Grech

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto aktu sešu 
nedēļu laikā no tā paziņošanas dienas.
Tādā gadījumā akts vairs nav 
piemērojams. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, izklāsta to 
pamatojumu.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģētu aktu 
saskaņā ar 14. panta 1. punktā minēto 
procedūru. Tādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ šo aktu pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes paziņojuma par 
lēmumu izteikt iebildumus. Iestāde, kas 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, 
izklāsta to pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.
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Grozījums Nr. 62
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas 
atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 
3. panta izpildi panāk līdz 2014. gada 
31. oktobrim. Bet ja kāda no šīm 
dalībvalstīm ievieš euro pirms 2013. gada 
1. novembra, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā 
dalībvalstī, panāk 3. panta izpildi viena 
gada laikā no dienas, kad attiecīgā 
dalībvalsts pievienojusies euro zonai.

1. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas 
atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 
atbilstību 3. pantam panāk līdz [ierakstīt 
konkrētu datumu 36 mēnešus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā]. Bet ja kāda no 
šīm dalībvalstīm ievieš euro, maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas
attiecīgajā dalībvalstī, panāk 3. panta 
izpildi, ievērojot to pašu termiņu, kāds 
noteikts attiecīgajai dalībvalstij, kas jau 
pievienojusies euro zonai.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, visām dalībvalstīm būtu pēc iespējas ātrāk jāievēro šīs 
regulas prasības.

Grozījums Nr. 63
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas 
atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 
panāk 4. panta un pielikuma 1. un 
2. punkta prasību izpildi attiecībā uz euro 
izteiktajiem kredīta pārvedumiem un 
4. pantā un pielikuma 1. un 3. punktā 
minēto prasību izpildi attiecībā uz euro 
izteiktajiem tiešā debeta darījumiem līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 4 gadi pēc šās 
regulas stāšanās spēkā]. Bet ja kāda no šīm 
dalībvalstīm ievieš euro pirms [ierakstīt 
konkrētu datumu 3 gadi pēc šās regulas 

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas 
atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 
panāk 4. panta un pielikuma 1. un 
2. punkta prasību izpildi attiecībā uz euro 
izteiktajiem kredīta pārvedumiem un 
4. pantā un pielikuma 1. un 3. punktā 
minēto prasību izpildi attiecībā uz euro 
izteiktajiem tiešā debeta darījumiem līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 36 mēneši pēc 
šās regulas stāšanās spēkā]. Bet ja kāda no 
šīm dalībvalstīm ievieš euro, maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas 
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stāšanās spēkā], maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā 
dalībvalstī, panāk minēto prasību izpildi 
viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā 
dalībvalsts pievienojusies euro zonai.

attiecīgajā dalībvalstī, izpilda 4. panta 
prasības, ievērojot to pašu termiņu, kāds 
noteikts attiecīgajai dalībvalstij, kas jau 
pievienojusies euro zonai.

Or. en


