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Grozījums Nr. 1
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā patērētājām visā Eiropas 
Savienībā jābūt tiesībām uz piekļuvi 
maksājumu pakalpojumiem un iespējai 
pilnībā izmantot vienotā tirgus 
priekšrocības; 

A. tā kā patērētājiem visā Eiropas 
Savienībā jābūt tiesībām uz piekļuvi 
maksājumu pamatpakalpojumiem bez 
maksas un iespējai pilnībā izmantot 
vienotā tirgus priekšrocības; 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā šīs tiesības jānodrošina ikvienai 
personai, kas likumīgi uzturas Savienībā, 
un tā kā personu pārvietošanās brīvībai ir 
augstākā vērtība, jo īpaši attiecībā uz 
studentiem, darba ņēmējiem, norīkotajiem 
darba ņēmējiem un sezonas darbiniekiem, 
respektīvi, visām personām, kuras, 
pamatojoties uz savu darbību, īsteno 
zināmu pārrobežu mobilitāti, kā arī uz 
tādām personām, kurām ir nelieli 
ienākumi vai kuras skārusi privātā 
maksātnespēja;

B. tā kā šīs tiesības jānodrošina ikvienai 
personai, kas likumīgi uzturas Savienībā, 
un tā kā personu pārvietošanās brīvībai ir 
augstākā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
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C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā šīs tiesības būtu jāattiecina arī uz 
tām personām, kuras vēlas atvērt bankas 
kontu kādā dalībvalstī tā, lai tās nebūtu 
spiestas slēgt jau esošu bankas kontu citā 
dalībvalstī;

C. tā kā šīs tiesības būtu jāattiecina arī uz 
tām personām, kuras vēlas sakarā ar viņu 
saikni ar kādu dalībvalsti atvērt tajā
bankas kontu tā, lai tās nebūtu spiestas 
slēgt jau esošu bankas kontu citā 
dalībvalstī;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Ashley Fox

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā šīs tiesības būtu jāattiecina arī uz 
tām personām, kuras vēlas atvērt bankas 
kontu kādā dalībvalstī tā, lai tās nebūtu 
spiestas slēgt jau esošu bankas kontu citā 
dalībvalstī;

C. tā kā šīs tiesības būtu jāattiecina arī uz 
tām personām, kurām nepieciešams atvērt 
bankas kontu vairāk nekā vienā dalībvalstī
viņu saistības dēļ ar katru no šīm 
dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr.   5
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(Ca) tā kā piekļuve pamatmaksājumu 
kontam nedrīkst būt atkarīga no bankas 
pakalpojumu un produktu papildu 
iegādes;
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Or. el

Grozījums Nr. 6
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā pašreizējie ierobežojošie 
atbilstības kritēriji, ko piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji attiecībā uz 
maksājumu kontu atvēršanu un kas ir 
plašāki par tiesību aktos prasīto, ierobežo 
tiesības uz darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvību Savienībā;

D. tā kā pašreizējie ierobežojošie 
atbilstības kritēriji, ko piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji attiecībā uz 
maksājumu kontu atvēršanu un kas ir 
plašāki par tiesību aktos prasīto, ierobežo 
tiesības uz pārvietošanās brīvību 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā nepieciešamo juridisko 
noteiktību pilsoņiem var nodrošināt tikai ar 
likumdošanas instrumenta palīdzību;

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā brīvprātīgas apņemšanās no 
banku puses vēl nav guvušas sekmes, lai 
efektīvi nodrošinātu piekļuvi 
pamatmaksājumu kontiem; tā kā 
nepieciešamo juridisko noteiktību 
pilsoņiem var nodrošināt tikai ar 
likumdošanas instrumenta palīdzību;

Or. de
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Grozījums Nr. 8
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā nepieciešamo juridisko 
noteiktību pilsoņiem var nodrošināt tikai ar 
likumdošanas instrumenta palīdzību;

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā, neraugoties uz 
ieteikumiem, 15 dalībvalstīm vēl nav 
juridisku vai brīvprātīgu noteikumu, kas 
prasa, lai bankas piedāvātu banku 
pamatpakalpojumus; tā kā nepieciešamo 
juridisko noteiktību pilsoņiem var 
nodrošināt tikai ar likumdošanas 
instrumenta palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā nepieciešamo juridisko 
noteiktību pilsoņiem var nodrošināt tikai ar 
likumdošanas instrumenta palīdzību;

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā nepieciešamo juridisko 
noteiktību var labāk nodrošināt ar 
likumdošanas instrumenta palīdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Ashley Fox

Atzinuma projekts
F apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā nepieciešamo juridisko 
noteiktību pilsoņiem var nodrošināt tikai
ar likumdošanas instrumenta palīdzību;

F. tā kā Komisija savā darba programmā 
2011. gadam paziņoja, ka tā publicēs 
likumdošanas instrumentu saistībā ar 
piekļuvi bankas kontam, taču tā vietā 
2011. gada 18. jūlijā publicēja tikai 
ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam; tā kā Komisijai, pirms tā 
iepazīstina ar jebkādu likumdošanas
instrumentu, kuram, ja vien šādu 
likumdošanas instrumentu uzskata par 
nepieciešamu, vajadzētu būt direktīvas 
veidā, būtu rūpīgā ietekmes novērtējumā 
jāizvērtē visi politikas varianti;

Or. en

Grozījums Nr.   11
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā tirgum arī ir jāpielāgojas, līdzās 
kredītkartēm plaši pieņemot bankas 
pamatkonta kartes, ja sagaidām, lai 
plašāk tiktu piedāvāti bankas 
pamatpakalpojumu konti;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Olle Schmidt
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Atzinuma projekts
G apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā piekļuves trūkums maksājumu 
kontiem neļauj patērētājiem piedalīties 
tradicionālo finanšu pakalpojumu tirgū, 
tādējādi apgrūtinot vai mazinot finansiālo 
un sociālo iekļautību, nereti attiecībā uz 
vismazāk aizsargāto iedzīvotāju daļu;

G. tā kā piekļuves trūkums maksājumu 
kontiem neļauj patērētājiem piedalīties 
tradicionālo finanšu pakalpojumu tirgū, 
tādējādi apgrūtinot vai mazinot finansiālo 
un sociālo iekļautību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
H apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

H. tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai principi 
attiecībā uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontiem tiktu noteikti un konsekventi 
piemēroti visā Savienībā, ņemot vērā 
sociālās integrācijas un kohēzijas 
veicināšanu;

H. tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai principi 
attiecībā uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontiem tiktu noteikti un konsekventi 
piemēroti visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
J apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

J. tā kā studenti, darba ņēmējas un darba 
ņēmēji, kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas 
vēlas izmantot tiesības uz Eiropas 
mobilitāti, saskaras ar lieliem šķēršļiem;

J. tā kā personas, kas vēlas izmantot 
tiesības uz Eiropas mobilitāti, saskaras ar 
lieliem šķēršļiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
Ja apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ja. tā kā sakarā ar neizbēgamām 
grūtībām, kas saistītas ar banku darbības 
praksi, īpaša uzmanība būtu jāvelta 
atsevišķām ļoti neaizsargātām sabiedrības 
grupām, piemēram, patērētājiem, kuri ir 
bezpajumtnieki, kā arī analfabētiem un 
mazizglītotiem patērētājiem, un vecāka 
gadagājuma patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
K apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

K. tā kā pašlaik vienotās euro maksājumu 
telpas (SEPA) mērķis ir nodrošināt, ka ar 
vienu bankas kontu pietiek, lai izpildītu 
visus valsts un pārrobežu darījumus, tomēr 
šis process vēl nav pabeigts; tā kā, ņemot 
vērā šo situāciju, ir nepieciešams īstenot 
papildu pasākumus, lai sekmētu SEPA 
ietekmi visās dalībvalstīs;

K. tā kā pašlaik vienotās euro maksājumu 
telpas (SEPA) mērķis ir nodrošināt, ka ar 
vienu bankas kontu pietiek, lai izpildītu 
visus valsts un pārrobežu darījumus, tomēr 
šis process vēl nav pabeigts; tā kā, ņemot 
vērā šo situāciju, ir nepieciešams 
nodrošināt pārredzamību pakalpojumu un 
saistīto izmaksu ziņā un īstenot papildu 
pasākumus, lai sekmētu SEPA ietekmi 
visās dalībvalstīs;

Or. de
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Grozījums Nr. 17
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
L apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

L. tā kā tie patērētāji, kuriem nav bankas 
konta, ir spiesti izmantot skaidro naudu, 
kas nozīmē ne tikai samazinātu iespēju 
izvēlēties maksājumu veidu un atstumtību 
no elektroniskās tirdzniecības, bet arī 
sadārdzinājumu, kas līdzinās t. s. 
„nabadzības prēmijai”; tā kā tas jo īpaši 
skar noteiktas neaizsargātās sabiedrības 
grupas, piemēram, bezpajumtniekus, 
vecāka gadagājuma cilvēkus un 
ieceļotājus;

L. tā kā tie patērētāji, kuriem nav bankas 
konta, ir spiesti izmantot skaidro naudu, 
kas nozīmē ne tikai samazinātu iespēju 
izvēlēties maksājumu veidu un atstumtību 
no elektroniskās tirdzniecības, bet arī 
sadārdzinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
M apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

M. tā kā dzīve bez bankas konta 
uzturēšanās valstī ievērojami apgrūtina 
iespēju iegūt stabilu darbu, īrēt mājokli, 
maksāt nodokļus un saņemt algu; tā kā 
atteikums atvērt bankas kontu vai 
neizdevīgāku nosacījumu piedāvājums 
saistībā ar dzīvesvietas apsvērumiem ir 
uzskatāms par diskrimināciju, kas bieži 
vien ir lieka un pretrunā pilsoņu un darba 
ņēmēju tiesībām uz pārvietošanās brīvību;

M. tā kā dzīve bez bankas konta 
uzturēšanās valstī ievērojami apgrūtina 
iespēju iegūt stabilu darbu, īrēt mājokli, 
maksāt nodokļus un saņemt algu; tā kā 
atteikums atvērt bankas kontu vai 
neizdevīgāku nosacījumu piedāvājums 
saistībā ar personas sociālo stāvokli un 
ekonomisko situāciju ir diskriminējošs;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
N apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

N. tā kā piekļuves nodrošināšana 
pamatmaksājumu kontam tiem 
30 miljoniem cilvēku, kuriem, kā rāda 
Eiropas Parlamenta uzdevumā veikts 
pētījums, nav bankas konta, dotu labumu 
gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem un 
tādējādi sekmētu iekšējo tirgu un uzlabotu 
situāciju patērētāju tiesību jomā,

N. tā kā piekļuves nodrošināšana 
pamatmaksājumu kontam tiem 
30 miljoniem cilvēku vecumā virs 18 
gadiem, kuriem, kā rāda Eiropas 
Parlamenta uzdevumā veikts pētījums, nav 
bankas konta, dotu labumu gan 
patērētājiem, gan arī uzņēmumiem un 
tādējādi sekmētu iekšējo tirgu un uzlabotu 
situāciju patērētāju tiesību jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 20
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvu 2011/83ES par 
patērētāju tiesībām patērētājs ir jebkura 
fiziska persona, kura darbojas nolūkos, kas 
nav saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju. Šīs definīcijas formulējumā 
Komisijai jānosaka, ka patērētāji ir arī 
mobilie darba ņēmēji un studenti un ka 
tādējādi viņiem ir tiesības uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam.

Saskaņā ar Direktīvu 2011/83ES par 
patērētāju tiesībām patērētājs ir jebkura 
fiziska persona, kura darbojas nolūkos, kas 
nav saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju. Šīs definīcijas formulējumā 
Komisijai jānosaka, ka patērētāji ir arī visi
mobilie Savienības iedzīvotāji un ka 
tādējādi viņiem ir tiesības uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu konts ir tāds bankas 
konts, kas ļauj patērētājam veikt visus 
parastos maksājumu darījumus atbilstīgi 
konta segumam.

Pamatmaksājumu konts ir tāds bankas 
konts, kas ļauj patērētājam veikt visas 
parastās maksājumu konta operācijas
atbilstīgi konta segumam, tostarp tādas, 
kas ļauj maksājumu kontā iemaksāt 
naudu un veikt darījumu saņemšanai, kā 
arī izpildīt tiešo debetu, kredīta 
pārvedumus, izņemt skaidro naudu un 
veikt maksājumu darījumus ar standarta 
maksājumu karti, un sniegt konta 
pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu konts ir tāds bankas 
konts, kas ļauj patērētājam veikt visus 
parastos maksājumu darījumus atbilstīgi 
konta segumam.

Pamatmaksājumu konts ir tāds bankas 
konts, kas ļauj patērētājam veikt visus 
standarta maksājumu darījumus atbilstīgi 
konta segumam.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav nopietnu iemeslu to 
aizliegt. Runa ir par tiesībām uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, nevis uz 
pienākumu izveidot bankas kontu. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav nopietnu iemeslu to 
aizliegt. Runa ir par tiesībām uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, nevis uz 
pienākumu izveidot bankas kontu.

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav pamatotu iemeslu to 
aizliegt. Runa ir par tiesībām uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, nevis uz 
pienākumu izveidot bankas kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ashley Fox

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav nopietnu iemeslu to 
aizliegt. Runa ir par tiesībām uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, nevis uz 
pienākumu izveidot bankas kontu.

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav nopietnu iemeslu to 
aizliegt, piemēram, krāpšana, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācija vai nepabeigta 
bankrota procedūra. Runa ir par tiesībām 
uz piekļuvi pamatmaksājumu kontam, 
nevis uz pienākumu izveidot bankas kontu.
Tomēr iestādei, kas piešķir piekļuvi, 
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saprātīgi jālemj par konta atvēršanu vai 
lietošanu un jāsaglabā spēkā šīs iestādes 
tiesības noraidīt pieteikumu vai slēgt 
kontu, ja netiek ievēroti paredzētie 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr.   26
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam, ja vien nav nopietnu iemeslu to 
aizliegt. Runa ir par tiesībām uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, nevis uz 
pienākumu izveidot bankas kontu.

Jānodrošina, lai visiem patērētājiem ir 
tiesības uz piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam. Par priekšnosacījumu 
pamatmaksājumu bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi vai 
papildu bankas kontu atvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
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pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem.

pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem, 
piemēram, ienākumu līmeņa vai 
regularitātes, nodarbinātības, 
kredītvēstures, parādu līmeņa, 
personiskās situācijas attiecībā uz 
bankrotu vai konta turpmākās aktivitātes.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ashley Fox

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem, 
izņemot gadījumu, kad ir notiesājošs 
spriedums par krāpšanu, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju vai nepabeigtu 
bankrota procedūru.

Or. en

Grozījums Nr.   29
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie komerciālu
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kas 
darbojas patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav 
svarīgi, vai patērētājam ir vai nav atvērts 
konts citā dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš 
var izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Turklāt nav svarīgi, 
vai patērētājam ir vai nav atvērts konts citā 
dalībvalstī, ar kura palīdzību viņš var 
izmantot ieteikumā Nr. 3 minētos 
pakalpojumus savas dalībvalsts teritorijā. 
Šīs tiesības ir jāpiemēro neatkarīgi no 
patērētāja finansiālajiem apstākļiem.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ikvienam 
patērētājam, kurš likumīgi uzturas 
Savienībā, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamatmaksājumu kontu pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kas darbojas 
patērētāja dalībvalstī. Tomēr patērētājiem 
ir uzskatāma saikne ar dalībvalsti, kurā 
tie paredzējuši atvērt pamatmaksājumu 
kontu, piemēram, mājoklis (perspektīvā), 
(turpmākā) darbavieta vai (turpmāks) 
mācību kurss. Turklāt nav svarīgi, vai 
konta atvēršanas brīdī patērētājam ir vai 
nav atvērts konts citā dalībvalstī, ar kura 
palīdzību viņš var izmantot ieteikumā Nr. 3 
minētos pakalpojumus savas dalībvalsts 
teritorijā. Šīs tiesības ir jāpiemēro 
neatkarīgi no patērētāja finansiālajiem 
apstākļiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas darbojas banku vairumtirdzniecības 
jomā, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt 
pamatpakalpojumu konta atvēršanu bez 
jebkādām saistībām iegādāties papildu 
banku pakalpojumus un produktus, šādi 
novēršot diskrimināciju un negodīgu 
konkurenci starp bankām, ja vien 
dalībvalstī nav noteikti konkrēti pasākumi.

Or. el

Grozījums Nr. 33
Ashley Fox

Atzinuma projekts
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2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Katra dalībvalsts var izlemt, vai piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem nodrošina 
viena vai vairākas banku iestādes vai 
ārpusbanku iestādes (citi maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji).

Or. en

Grozījums Nr.    34
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām,
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kā 
definēts 4. panta 9. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par 
maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū1, 
ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.
____________________

1 OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Anna Hedh

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas 
sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, 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
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Grozījums Nr. 37
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas sniedz pakalpojumus privātajiem 
klientiem, ir pienākums piedāvāt atvērt 
pamatpakalpojumu kontu, lai novērstu 
diskrimināciju un negodīgu konkurenci 
starp bankām, ja vien dalībvalstī nav 
noteikti konkrēti pasākumi.

Dalībvalstīm jāparedz, ka visām bankām, 
kas darbojas vispārējā banku 
vairumtirdzniecības jomā, ir pienākums 
piedāvāt atvērt pamatpakalpojumu kontu, 
lai novērstu diskrimināciju un negodīgu 
konkurenci starp bankām, ja vien 
dalībvalstī nav noteikti konkrēti pasākumi.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

No šā pienākuma būtu jāatbrīvo:
a. maksājumu iestādes, kā definēts 
1. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 13. novembra 
Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu 
pakalpojumiem iekšējā tirgū1;
b. maksājumu iestādes, kurām ir atļauts 
sniegt tikai vienu vai vairākus maksājumu 
pakalpojumus, kas norādīti 
Direktīvas 2007/64/EK pielikuma 
4.−7. punktā;
c. maksājumu iestādes, kas nenodarbojas 
ar vispārējo banku vairumtirdzniecību.
____________________

OV L 319 15.12.2007., 1. lpp.

Or. de
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Grozījums Nr. 39
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Visā Savienībā ir jānosaka un 
konsekventi jāpiemēro principi attiecībā 
uz piekļuvi pamatmaksājumu kontiem, 
ņemot vērā sociālās integrācijas un 
kohēzijas veicināšanu. Taisnīga un 
godīga attieksme pret patērētājiem, īpaša 
attieksme pret neaizsargāto iedzīvotāju 
grupu vajadzībām, informācijas 
pieejamība un pārredzamība attiecībā uz 
produkta ieguvumiem, riskiem un 
nosacījumiem un nepieciešamība pēc 
nopietnākiem centieniem patērētāju 
izglītošanai finanšu jomā un izpratnes 
veidošanai ir tikai daži no šiem 
principiem. To īstenojot praksē, jāņem 
vērā atšķirīgā banku darbības prakse 
Eiropas Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Sakarā ar plašo iemeslu klāstu, kādēļ tiek 
ierobežota un atteikta piekļuve bankas 
kontam, liek obligāti rast pēc iespējas 
drīzu risinājumu visās dalībvalstīs, lai 
patērētāji varētu īstenot savas vispārējās 
tiesības uz bankas kontu. Tādēļ Komisijai 
būtu nekavējoties jāizvirza tiesību akta 
priekšlikums šajā jautājumā, lai tiesības 
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uz piekļuvi pamatmaksājumu kontam 
varētu iekļaut Eiropas tiesību aktos.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Tam, kā šīs tiesības uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam nosaka 
dalībvalstīs, jāpaliek pašu dalībvalstu 
ziņā, rēķinoties ar noteikumu dažādību 
attiecībā uz finanšu pakalpojumu 
sniegšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Tomēr, lai izvairītos no nevajadzīga sloga 
tiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas nesniedz ar pamata 
bankas kontu saistītus pakalpojumus, no 
pienākuma nodrošināt šāda konta 
atvēršanu būtu jāatbrīvo:
a) maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā 
definēts 1. panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 13. novembra 
Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu 
pakalpojumiem iekšējā tirgū1;
b) maksājumu iestādes, kurām ir atļauts 
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sniegt tikai vienu vai vairākus maksājumu 
pakalpojumus, kas norādīti 
Direktīvas 2007/64/EK pielikuma 
4.−7. punktā;
____________________

1 OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jānodrošina, ka, ja tiek 
atteikta piekļuve pamatmaksājumu kontam, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
nekavējoties rakstiski, nepārprotami 
skaidrā valodā un bez maksas informē 
patērētāju par šāda atteikuma pamatojumu 
un attaisnojumu, kā arī pārsūdzības 
iespējām. Ierobežojumus attiecībā uz 
tiesībām saņemt šādu informāciju var 
piemērot ar tiesību aktiem, ja šāds 
ierobežojums ir nepieciešams un 
proporcionāls pasākums, lai aizsargātu 
valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka iemesliem 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
atteikumam būtu jāaprobežojas principā 
ar agrāk izdarītiem finanšu vai 
ekonomiskiem kriminālpārkāpumiem, un
ja tiek atteikta piekļuve pamatmaksājumu 
kontam, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs nekavējoties rakstiski, 
nepārprotami skaidrā valodā un bez maksas 
informē patērētāju par šāda atteikuma 
pamatojumu un attaisnojumu, kā arī
pārsūdzības iespējām. Ierobežojumus 
attiecībā uz tiesībām saņemt šādu 
informāciju var piemērot ar tiesību aktiem, 
ja šāds ierobežojums ir nepieciešams un 
proporcionāls pasākums, lai aizsargātu 
valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jānodrošina, ka, ja tiek 
atteikta piekļuve pamatmaksājumu kontam, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
nekavējoties rakstiski, nepārprotami 
skaidrā valodā un bez maksas informē 
patērētāju par šāda atteikuma pamatojumu 
un attaisnojumu, kā arī pārsūdzības 
iespējām. Ierobežojumus attiecībā uz 
tiesībām saņemt šādu informāciju var 
piemērot ar tiesību aktiem, ja šāds 
ierobežojums ir nepieciešams un 
proporcionāls pasākums, lai aizsargātu 
valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka, ja tiek 
atteikta piekļuve pamatmaksājumu kontam, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
nekavējoties rakstiski, nepārprotami 
skaidrā valodā un bez maksas informē 
patērētāju par šāda atteikuma pamatojumu 
un attaisnojumu, kā arī pārsūdzības 
iespējām. Ierobežojumus attiecībā uz 
tiesībām saņemt šādu informāciju var 
piemērot ar tiesību aktiem, ja šāds 
ierobežojums ir nepieciešams un 
proporcionāls pasākums, lai aizsargātu 
valsts drošību vai sabiedrisko kārtību. 
Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
patērētājiem ir iespēja iesniegt sūdzību 
par atteikuma lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Anna Hedh

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Komisijai un dalībvalstīm jātiecas sīkāk 
paskaidrot pret naudas atmazgāšanu un 
pret terorisma finansēšanu vērstu tiesību 
aktu interpretācija, lai nodrošinātu, ka tas 
piemēro līdzsvaroti un samērīgi saistībā ar 
banku pamatpakalpojumiem. Nevienam 
nedrīkst atteikt piekļuvi vai diskvalificēt 
viņu attiecībā uz pamatpakalpojumu 
kontu šo iemeslu dēļ, izņemot, ja ir 
pienācīgi pamatoti un objektīvi iemesli tā 
rīkoties. Šos tiesību aktus nekad nedrīkst 
izmantot kā nepamatotu ieganstu, lai 
noraidītu komerciāli mazāk pievilcīgus 
patērētājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Anna Hedh

Atzinuma projekts
2. ieteikums – 3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai klientu 
pienācīgas pārbaudes procedūras 
neizraisa diskriminējošu praksi vai 
nevajadzīgi neelastīgu attieksmi pret 
patērētājiem, kam nav noteiktas 
dzīvesvietas adreses vai nav identitāti 
apliecinoša standarta dokumenta. Īpaši 
jāapsver mērķtiecīgu pasākumu un 
procedūru izmantošana, ar kurām 
patērētāji, kam nav noteiktas dzīvesvietas 
adreses vai nav identitāti apliecinoša 
standarta dokumenta, var izpildīt 
pārbaudes prasības. Dalībvalstīm 
vajadzības gadījumā jāizveido īpašas 
shēmas šo patērētāju atbalstam, kad 
iestādes un sociālie dienesti sadarbībā ar 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
izveido stabilus un drošus nestandarta 
instrumentus adreses un identifikācijas 
problēmas pragmatiskam risinājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
2.a ieteikums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ieteikums
(tiesību akti nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 

jomā)
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Tiesības piekļūt pamatmaksājumu kontam 
dalībvalstī būt jāpiešķir saskaņā ar 
prasībām, ko paredz Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2005. gada 26. oktobra 
Direktīva 2005/60/EK par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai 
un teroristu finansēšanai, jo īpaši 
attiecībā uz noteikumiem par klientu 
pienācīgu pārbaudi. Prasītie tiesību akti 
nedrīkstētu skart maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja pienākumus, kas 
izriet no attiecīgajiem ES vai dalībvalsts 
tiesību aktiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas un teroristu finansēšanas 
jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumus, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām.

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumi, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus, kā arī 
klātienes un attālinātos maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 49
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumus, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām.

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumi, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām. Nedrīkstētu 
būt ierobežojumu attiecībā uz veikto 
operāciju skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumus, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām. 

Pamatmaksājumu kontam, nepieļaujot 
diskrimināciju, jānodrošina: visas 
operācijas, kuras vajadzīgas, lai atvērtu, 
apkalpotu un slēgtu maksājumu kontu, 
iegūtu pārskatus; pakalpojumi, kas ļauj 
maksājumu kontā iemaksāt naudu, un 
pakalpojumi, kas ļauj izņemt no 
maksājumu konta skaidro naudu, kā arī 
izpildīt tiešo debetu, kredīta pārvedumus 
un maksājumu darījumus ar maksājumu 
karti, ko var izmantot ikdienas vajadzībām. 

Or. de

Grozījums Nr. 51
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumus, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu, kā arī izpildīt tiešo 
debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu 
darījumus ar maksājumu karti, ko var 
izmantot ikdienas vajadzībām.

Pamatmaksājumu kontam jānodrošina: 
visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai 
atvērtu, apkalpotu un slēgtu maksājumu 
kontu; pakalpojumi, kas ļauj maksājumu 
kontā iemaksāt naudu un to izņemt, kā arī 
izpildīt tiešo debetu, kredīta pārvedumus 
un maksājumu darījumus ar maksājumu 
karti, ko var izmantot ikdienas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Piekļuve pamatmaksājumu kontam 
nedrīkst būt atkarīga no papildpakalpojumu 
iegādes.

Piekļuve pamatmaksājumu kontam 
nedrīkst būt atkarīga no papildpakalpojumu 
iegādes, piemēram, apdrošināšanas 
iegādes, vai nemantiskiem apsvērumiem, 
piemēram, lai pirms tam tiktu parakstīts 
nomas līgums.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Anna Hedh

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu. Ja tiek 
noteikta maksa, tai jābūt tādai, lai 
nevienu klientu neatturētu no 
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pamatmaksājumu konta atvēršanas un 
lietošanas ar izmaksām saistītu iemeslu 
dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu. 

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu. 
Dalībvalstīm jo īpaši jāraugās nodrošināt, 
lai pakalpojumi, kas saistīti ar piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, tiktu piedāvāti 
bez maksas klientiem ar zemu ienākumu 
līmeni vai tiem, kas saskārušies ar privātu 
bankrotu.

Or. el

Grozījums Nr. 55
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt 
galvenokārt bez maksas. Maksa nedrīkst 
pārsniegt izmaksas, kas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam radušās, 
nodrošinot pakalpojumu, un jebkurā 
gadījumā nedrīkst pārsniegt EUR 10 
gadā.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas vai par saprātīgu maksu. 

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
pamatmaksājumu kontu var atvērt bez 
maksas. 

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anna Hedh

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
jābūt pienākumam nodrošināt, ka to 
produktu starpā, ko tie piedāvā, 
pamatmaksājumu konts neatkarīgi no tā, 
kā tiek veikts salīdzinājums, ir tas konts, 
ko vislabāk var atļauties, lai veiktu 
pamatmaksājumu darījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Anna Hedh

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka pamatmaksājumu 
pakalpojumu izmaksas nekļūst 
pārmērīgas, katrai dalībvalstij jābūt 
tiesībām noteikt augstāko robežu, cik 
lielas drīkst būt ikgadējās maksas, kas 
saistītas ar pamatmaksājumu konta 
atvēršanu un lietošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Katrai dalībvalstij ir arī jānosaka, kāda ir 
saprātīga maksa, ņemot vērā tādus 
kritērijus kā nacionālais ienākumu 
līmenis un vidējās maksājumu kontu 
maksas, vai kopējās pamatmaksājumu 
kontu nodrošināšanas izmaksas.

Or. el

Grozījums Nr. 60
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ja maksājumu iestāde nosaka klientam 
maksu par pamatmaksājumu konta 
atvēršanu, lietošanu vai slēgšanu vai 
viena, vairāku vai visu to pakalpojumu
izmantošanu, kas uzskaitītas 3. ieteikumā, 
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tad noteiktajai maksai jābūt klientam 
finansiāli pieejamai un saprātīgai. 

Or. de

Grozījums Nr. 61
Ashley Fox

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jāizvērtē un jāattīsta iespēja kā 
papildinājumu pamatmaksājumu kontam
piedāvāt dažās valstīs jau izveidotas 
iepriekš apmaksātas maksājumu kartes vai 
citas maksājumu iespējas, kas kalpo tādam 
pašam mērķim.

Kā potenciāla alternatīva 
pamatmaksājumu kontam jāizvērtē un 
jāattīsta iespēja piedāvāt dažās valstīs jau 
izveidotas iepriekš apmaksātas maksājumu 
kartes vai citas maksājumu iespējas, ko 
sniedz banku vai ārpusbanku iestādes, 
piemēram, maksājumi ar mobilā tālruņa 
palīdzību, kas nodrošina tādu pašu 
funkcionalitāti kā pamatmaksājumu 
konts.

Or. en

Grozījums Nr.   62
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami daļai iedzīvotāju —
galvenokārt tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums vai vecāka gada 
gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt 
patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc
jānodrošina, lai paredzētais 

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums. Jānodrošina, lai 
paredzētais pamatmaksājumu konts ir 
lietotājiem labvēlīgs, vienkāršs un drošs.
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pamatmaksājumu konts ir lietotājiem 
labvēlīgs, vienkāršs un drošs.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami daļai iedzīvotāju —
galvenokārt tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums vai vecāka gada 
gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt 
patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc 
jānodrošina, lai paredzētais 
pamatmaksājumu konts ir lietotājiem 
labvēlīgs, vienkāršs un drošs. 

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami daļai iedzīvotāju —
galvenokārt tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums vai vecāka gada 
gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt 
patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc 
jānodrošina, lai paredzētais 
pamatmaksājumu konts ir lietotājiem 
labvēlīgs, vienkāršs un drošs. Turklāt 
jānodrošina, ka šādu kontu pārvaldība 
iespējama ne vien tiešsaistē, ar īsziņām 
vai citām pastāvošām attālinātām banku 
procedūrām, bet arī vietējās banku 
filiālēs. 

Or. el

Grozījums Nr. 64
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami daļai iedzīvotāju —
galvenokārt tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums vai vecāka gada 
gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt 
patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc 
jānodrošina, lai paredzētais 
pamatmaksājumu konts ir lietotājiem 
labvēlīgs, vienkāršs un drošs.

Pašreiz daudzi pamatmaksājumu konti ir 
pieejami tikai internetā, kā rezultātā tie ir 
ideāli piemēroti elektroniskajai 
tirdzniecībai, taču tajā pašā laikā 
nepieejami daļai iedzīvotāju —
galvenokārt tiem, kuriem nav pieejams 
interneta pieslēgums vai vecāka gada 
gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt 
patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc 
jānodrošina, lai paredzētais 
pamatmaksājumu konts ir lietotājiem 
labvēlīgs, vienkāršs un drošs, un 
jānodrošina, ka to var izmantot gan 
internetā, gan ar mobilā tālruņa vai 
jebkuru citu pieejamu komunikācijas 
līdzekļu palīdzību un parastās banku 
filiālēs.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Jāizvairās no visa veida diskriminācijas 
sakarā ar pamatmaksājumu konta 
lietošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Konta maiņa no vienas bankas uz citu 
banku vai bankas kontu slēgšana nedrīkst 
radīt patērētājiem pārmērīgi augstas
administratīvās izmaksas vai šķēršļus. 

Bankas kontu slēgšana nedrīkst radīt 
patērētājiem administratīvās izmaksas vai 
šķēršļus. 

Or. en

Grozījums Nr. 67
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai patērētājam nepiemēro 
nekādu maksu vai sodu par konta 
pārsniegšanu no patērētāja gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram,
nepietiekama konta seguma dēļ sakarā ar 
novēlotu maksājumu saņemšanu vai 
pāragrām izmaksām (piemēram, 
daudzkārtējā tiesā debeta gadījumā, ko 
noņem no konta vienmēr vienā un tajā 
pašā dienā). Dalībvalstis var eventuāli 
atļaut nedaudz pārsniegt kredītu, īpaši 
paredzot tādu iespēju šādiem gadījumiem.

Patērētāji būtu skaidri jāinformē par
maksu vai sodu, ko var piemērot, ja konts 
tiek pārsniegts.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ashley Fox

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai patērētājam nepiemēro 
nekādu maksu vai sodu par konta 
pārsniegšanu no patērētāja gribas 

Dalībvalstis var eventuāli atļaut nedaudz 
pārsniegt kredītu, lai uz laiku segtu 
negatīvu bilanci. Jebkādām maksām par 
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neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, 
nepietiekama konta seguma dēļ sakarā ar 
novēlotu maksājumu saņemšanu vai 
pāragrām izmaksām (piemēram, 
daudzkārtējā tiesā debeta gadījumā, ko 
noņem no konta vienmēr vienā un tajā 
pašā dienā). Dalībvalstis var eventuāli 
atļaut nedaudz pārsniegt kredītu, īpaši 
paredzot tādu iespēju šādiem gadījumiem.

šādiem nelieliem īslaicīgiem aizdevumiem 
jābūt saprātīgām un vismaz tikpat 
izdevīgām kā maksām, ko pakalpojumu 
sniedzējs paredzējis savā parastajā cenu 
politikā.

Or. en

Grozījums Nr.   69
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jānodrošina, lai patērētājam nepiemēro 
nekādu maksu vai sodu par konta 
pārsniegšanu no patērētāja gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, 
nepietiekama konta seguma dēļ sakarā ar 
novēlotu maksājumu saņemšanu vai 
pāragrām izmaksām (piemēram, 
daudzkārtējā tiesā debeta gadījumā, ko 
noņem no konta vienmēr vienā un tajā 
pašā dienā). Dalībvalstis var eventuāli 
atļaut nedaudz pārsniegt kredītu, īpaši 
paredzot tādu iespēju šādiem gadījumiem.

Dalībvalstis var eventuāli atļaut nedaudz 
pārsniegt kredītu. Jebkādām 
automātiskām maksām jābūt samērīgām 
un vismaz tikpat izdevīgām kā maksām, 
ko pakalpojumu sniedzējs paredzējis savā 
parastajā cenu politikā.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm cita starpā ir rīcības brīvība 
paredzēt iespēju pārsniegt kredītu 
atbilstošu apstākļu gadījumā.

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Anna Hedh

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Patērētāji, kuriem paredzēta 
pamatmaksājumu kontu ieviešana, veido 
patērētāju grupu ar īpašām interesēm un 
vajadzībām. Lai nodrošinātu, ka šo grupu 
var apkalpot ar labvēlīgu un uzmanīgu 
attieksmi, darbinieki maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, kas 
piedāvā šos kontus, šajā sakarībā būtu 
pienācīgi jāapmāca un jāatvēl pietiekams 
laiks un saprātīgi pielāgoti tirdzniecības 
noieta mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jāuzsāk informatīvas 
kampaņas par pamatmaksājumu kontu 
pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot 
īstenojamajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu tiesības piekļūt 

Dalībvalstīm ir valsts pārvaldes iestādēs 
un sadarbībā ar patērētāju organizācijām 
vai nozīmīgām sociālajām institūcijām
jāuzsāk informatīvas kampaņas par 
pamatmaksājumu kontu pieejamību, īpašu 
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pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir izglītot 
patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi 
stiprinot viņu pašapziņu un nodrošinot viņu 
iekļaušanu iekšējā tirgū. 

uzmanību pievēršot īstenojamajiem 
pasākumiem, kas nodrošinātu tiesības 
piekļūt pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir izglītot 
patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi 
stiprinot viņu pašapziņu un nodrošinot viņu 
iekļaušanu iekšējā tirgū. 

Or. de

Grozījums Nr. 73
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jāuzsāk informatīvas 
kampaņas par pamatmaksājumu kontu 
pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot 
īstenojamajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir izglītot 
patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi 
stiprinot viņu pašapziņu un nodrošinot viņu 
iekļaušanu iekšējā tirgū.

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāuzsāk 
informatīvas kampaņas par 
pamatmaksājumu kontu pieejamību, īpašu 
uzmanību pievēršot īstenojamajiem 
pasākumiem, kas nodrošinātu tiesības 
piekļūt pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir izglītot 
patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi 
stiprinot viņu pašapziņu un nodrošinot viņu 
iekļaušanu iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm ir jāuzsāk informatīvas 
kampaņas par pamatmaksājumu kontu 
pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot 

Dalībvalstīm ir jāuzsāk informatīvas 
kampaņas par pamatmaksājumu kontu 
pieejamību, īpašu uzmanību pievēršot 
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īstenojamajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir izglītot 
patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi 
stiprinot viņu pašapziņu un nodrošinot viņu 
iekļaušanu iekšējā tirgū.  

īstenojamajiem pasākumiem, kas 
nodrošinātu tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontiem, kā arī 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības 
mehānismiem. Ārkārtīgi svarīgi ir vērst 
patērētāju uzmanību uz priekšrocībām, ko 
sniedz pamatmaksājumu konta lietošana, 
un izglītot viņus finanšu jautājumos, 
tādējādi stiprinot viņu pašapziņu un 
nodrošinot viņu iekļaušanu vienotajā tirgū.   

Or. el

Grozījums Nr. 75
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jāparedz pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt 
patērētājiem nepieciešamo informāciju par 
piedāvāto pamatmaksājumu kontu.

Jāparedz pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt 
patērētājiem nepieciešamo informāciju par 
piedāvāto pamatmaksājumu kontu. Viņiem 
būtu jānosaka par pienākumu reklamēt 
iespēju atvērt pamata bankas kontus, 
sniedzot skaidru un vispusīgu informāciju 
un šajā nolūkā izmantojot dažādus 
informācijas izplatīšanas veidus, proti, 
savas tīmekļa vietnes un filiāles, kur 
patērētājiem labi redzamās vietās 
vajadzētu izvietot standartizētus un ilgākā 
laika periodā derīgus informācijas 
materiālus.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jāparedz pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt 
patērētājiem nepieciešamo informāciju par 
piedāvāto pamatmaksājumu kontu. 

Jāparedz pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt 
patērētājiem nepieciešamo informāciju par 
piedāvāto pamatmaksājumu kontu un par 
visiem nosacījumiem un maksām, ko 
piemēro tā lietošanai. Patērētāji arī būtu 
jāinformē, ka nav pienākuma izmantot 
papildu pakalpojumus, lai varētu piekļūt 
pamatmaksājumu kontam. Pakalpojumu 
izmaksas jāizklāsta skaidri un 
salīdzināmi, bez teksta sīkajā drukā un 
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bez slēptajām izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Jāparedz pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt
patērētājiem nepieciešamo informāciju par 
piedāvāto pamatmaksājumu kontu.

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
jānodrošina patērētājiem adekvāta 
informācija par piedāvāto 
pamatmaksājumu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. ieteikums – 12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Skaidras naudas izņemšanai no 
bankomāta pēc iespējas nedrīkstētu 
noteikt maksu neatkarīgi no tā, kurai 
bankai šis bankomāts pieder.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 81
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Grozījums Nr. 82
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Patērētājiem jādara pieejamas ADR 
(alternatīvas strīdu izšķiršanas) un 
pārsūdzības shēmas, kuras ir pieejamas, 
par pieņemamu cenu, neatkarīgas, 
godīgas, saprotamas, noderīgas un 
efektīvas.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Pārredzamībai, informācijas prasībām un 
izpratnes veidošanai jāaptver plašāka 
informācija nekā produkta nosacījumi un 
ADR (alternatīvas strīdu izšķiršanas) un 
pārsūdzības iespējas. Visaptverošā 
patērētāju aizsardzības informācijas 
shēmā finanšu un banku pakalpojumu 
mazumtirdzniecības jomā jāietver 
produktu uzraudzība un brīdināšanas 
sistēma pret kaitīgiem produktiem. 
Uzraudzības iestādēm būtu aktīvi 
jārīkojas, nodrošinot, ka patērētājiem ir 
nepārtraukta piekļuve pilnīgai jaunākajai 
informācijai attiecībā uz kontiem, par 
kuriem viņi ir noslēguši vai varētu noslēgt 
līgumu.
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Or. de

Grozījums Nr. 84
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Iestādēm dalībvalstu līmenī, kam uzticēts 
uzraudzīt atbilstību tiesību aktiem šajā 
jomā, būtu jāizstrādā paraugprakses 
procedūras banku iestādēm un 
jāpopularizē tās savā teritorijā. Arī 
Komisija būtu jāinformē par norisēm šajā 
jomā. Komisijas iniciatīvām, piemēram, 
Europe Direct vai SOLVIT, un valstu 
iestādēm, piemēram, finanšu ombudam 
un patērētāju organizācijām, kas saņem 
sūdzības no iedzīvotājiem par piekļuvi 
banku pakalpojumiem, arī būtu jāinformē 
Komisija par konstatētajiem faktiem un 
izdarītajiem slēdzieniem, jo tie atspoguļo 
problēmas, ar kurām saskaras parastie 
iedzīvotāji un patērētāji. 

Or. de

Grozījums Nr. 85
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4. ieteikums – 1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Attiecīgajām valsts iestādēm jāizvērtē 
paraugprakses piemēri un jāvēršas pret 
jebkādu banku iestādes rīcību, ar ko tiek 
pārkāptas patērētāju tiesības uz 
pamatmaksājumu kontu.

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
5. ieteikums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Ne vēlāk kā divus gadus pēc tiesību akta 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei visaptverošu 
ziņojumu par tā piemērošanu un 
īstenošanu. Turklāt ziņojumā jāizskata 
jautājums par papildu pasākumu 
nepieciešamību un vajadzības gadījumā 
jāietver priekšlikumi par tiesību akta 
pielāgošanu vai grozījumiem.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc tiesību akta 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei visaptverošu 
ziņojumu par tā piemērošanu un 
īstenošanu. Turklāt ziņojumā jāizskata 
jautājums par papildu pasākumu 
nepieciešamību un vajadzības gadījumā 
jāietver priekšlikumi par tiesību akta 
pielāgošanu vai grozījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
5. ieteikums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

Dalībvalstīm jānodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji valsts iestādēm 
regulāri sniedz uzticamu informāciju par 
atvērto pamatmaksājumu kontu skaitu, par 
atteikto pamatmaksājumu kontu skaitu un 
šādu atteikumu pamatojumiem, par slēgto 
pamatmaksājumu kontu skaitu, kā arī par 
maksām, kas saistītas ar 
pamatmaksājumu kontiem.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji valsts iestādēm 
regulāri sniedz uzticamu informāciju par 
atvērto pamatmaksājumu kontu skaitu, par 
atteikto pamatmaksājumu kontu skaitu un 
šādu atteikumu pamatojumiem, un par 
slēgto pamatmaksājumu kontu skaitu.

Or. en


