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Vispārēja informācija attiecībā uz Komisijas ieteikumu un tā mērķiem

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā ir noteikts, ka Savienībai ir jāsekmē augsts patērētāju aizsardzības līmenis, 

veicot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 114. pantu. Pamatojoties uz to, Eiropas 

Parlaments konsekventi rīkojas augsta patērētāju aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, īstenojot 

pasākumus, kuri paredzēti iekšējā tirgus stiprināšanai un uzlabošanai. Šā mērķa sasniegšanai 

paredzēti arī tādi instrumenti kā nesen apstiprinātā Direktīva par patērētāju tiesībām 1 un 

Direktīva par patēriņa kredītlīgumiem (Direktīva 2008/48/EK),2 kas veido tālejošu patērētāju 

aizsardzības regulējumu attiecīgi pārrobežu tirdzniecības un finanšu pakalpojumu regulatīvās 

sistēmas ietvaros. 

Līdzīgi 2010. gada Monti ziņojumā bija teikts, ka „Komisijai būtu jāapsver iespēja, 

pamatojoties uz LESD 14. pantu [par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem], 

ierosināt regulu, kuras mērķis būtu nodrošināt ikviena pilsoņa tiesības uz vairākiem banku 

pamatpakalpojumiem. Pašreizējos apstākļos bankas konts ir kļuvis par priekšnoteikumu, lai 

saņemtu vairākus pakalpojumus un pilnībā izmantotu vienotā tirgus iespējas”3. Turklāt šajā 

ziņojumā banku pamatpakalpojumi ir pielīdzināti citiem vispārējiem pakalpojumiem, un tajā 

ir teikts, ka „[..] lielākas uzmanības pievēršana patērētājiem nozīmētu atjauninātu uzmanību 

tirgus integrācijai un konkurencei, pastiprinātu tiesību kopumu, aizsardzības un 

kompensācijas mehānismus un plašāku piekļuvi pamatpakalpojumiem”4. Jau 2007. gadā 

Vienotā tirgus pārskata (SEC(2007)1520) pielikumā tika paziņots, ka „[..] būtu jānotiek 

lielākām pārdomām par to, kā nodrošināt, lai līdz noteiktai dienai nevienai personai nebūtu 

liegta piekļuve pamata bankas kontam”. Tomēr, lai gan Komisijas darba plānā 2011. gadam 

bija minēts arī „likumdošanas instruments” attiecībā uz piekļuvi banku pamatpakalpojumiem, 

                                               

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK
un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 97/7/EEK. Vēl nav publicēta. 
2 OV L 133, 22.5.2008, 66. lpp.
3 M. Monti, Jauna vienotā tirgus stratēģija. Eiropas ekonomikas un sabiedrības rīcībā.
2010. gada 9. maijs, 74. lpp.
4 Turpat, 41. lpp.
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Komisija 2011. gada jūlijā izdeva Ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu kontam 

(C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 un 907). 

Lai arī piekļuve banku pamatpakalpojumiem ir viena no galvenajām Eiropas Savienības 

problēmām gan patērētāju aizsardzības, gan iekšējā tirgus jomā, jāatzīmē, ka arī citas 

iesaistītās puses ārpus Eiropas robežām ir atzinušas patērētāju aizsardzības nozīmīgumu 

attiecībā uz finanšu pakalpojumiem un ir iekļāvušas to savās programmās kā galveno 

prioritāti. Piemēram, pēc G20 samita Seulā 2010. gada novembrī ESAO nesen publicēja 

„Augsta līmeņa principus attiecībā uz patērētāju aizsardzību finanšu jomā”1, kuros pausta 

vispārējā nostāja, ka patērētāju aizsardzība kļūst aizvien nozīmīgāka finanšu stabilitātes jomā. 

Tāpēc Komisijas ieteikums un Eiropas Parlamenta sagatavotais patstāvīgais normatīvā 

ziņojuma projekts ir jāizprot kā daļa no globālas tendences uzlabotai patērētāju aizsardzībai 

banku produktu jomā.  

Attiecībā uz Komisijas ietekmes novērtējumu un ieteikumu, ir skaidrs, ka mērķis ir noteikt 

„tiesības atvērt un lietot pamatmaksājumu kontu” jebkuram patērētājam, kurš ir likumīgs ES 

iedzīvotājs, lai nodrošinātu, ka banku iestādes neliedz piekļuvi pamatmaksājumu kontam tiem 

patērētājiem, kuri nespēj pierādīt savas uzturēšanās tiesības kādā valstī vai ir ekonomiski 

„nepievilcīgi”. Ieteikuma pamatā esošais mērķis ir radīt īpašu banku pamatpakalpojumu 

regulējumu, kas ļaus patērētājiem pilnībā izmantot iekšējā tirgus un elektroniskās 

tirdzniecības priekšrocības un integrēt tos, kuriem šobrīd nav sava bankas konta un kas 

tādējādi ir sociāli atstumti. Skaidra saikne starp bankas konta neesamību un sociālo atstumtību 

un/vai neaizsargātību ir redzama Komisijas ietekmes novērtējumā (sk. zemāk) un līdzīgos 

pētījumos, ko veikušas dalībvalstis. Turklāt daudziem Eiropas iedzīvotājiem ir problēmas 

atvērt bankas kontu valstī, kas nav to dzīvesvietas valsts, galvenokārt tāpēc, ka tie nespēj 

pierādīt reālu adresi, kā rezultātā var rasties nopietni šķēršļi attiecībā uz personu un 

darbinieku brīvu pārvietošanos. Komisijas priekšlikuma loģiskais pamats ir tas, ka 

iedzīvotājiem ir iespējams panākt nozīmīgus abpusēji izdevīgus ieguvumus —patērētājiem, 

mobilajiem darbiniekiem, pagaidu un sezonālajiem darbiniekiem, studentiem, pētniekiem un 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, 2011. gada oktobris. 
Pieejams: http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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profesionāļiem — un līdzīgi arī uzņēmējdarbībai —, jo papildu labumu var iegūt, aptverot 

plašu mērķauditoriju ar potenciālajiem bankas kontu turētājiem.

Komitejas veiktie sagatavošanās darbi

Pēc lūguma sagatavot likumdošanas patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 42. pants) par piekļuvi 

pamatmaksājumu kontam, IMCO komiteja 2011. gada 5. oktobrī rīkoja Komisijas 

prezentāciju par ietekmes novērtējumu attiecībā uz piekļuvi banku pamatpakalpojumiem. 

Turklāt Komiteja šajā saistībā ir arī apstiprinājusi lūgumu veikt uzklausīšanu, kas plānota 

2012. gada pirmajā ceturksnī. 

Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta prezentācijas par ietekmes novērtējumu 

laikā IMCO komitejas locekļiem bija iespēja apmainīties ar viedokļiem par minēto ieteikumu. 

Vairums komitejas locekļu piekrīt, ka ir nepieciešams rīkoties ES līmenī, un pauž nožēlu, ka 

izvēlētais instruments dalībvalstīm nerada juridiskas saistības, kā arī aicina Komisiju 

uzraudzīt dalībvalstu darbības šajā jomā ar mērķi laika gaitā ierosināt direktīvas pieņemšanu. 

Pārdomas par ieteikumu

I sadaļā ir ietvertas jēdzienu „patērētājs”, „maksājumu pakalpojumu sniedzējs”, „maksājumu 

konts”, „maksājuma darījums”, „līdzekļi” un „līgums” definīcijas.  Tomēr šā ieteikuma 

mērķis nav risināt finanšu uzraudzības jautājumu, bet aicināt dalībvalstis pieņemt pasākumus, 

kas 30 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kuriem nav bankas konta, nodrošinās piekļuvi bankas 

pamatpakalpojumu paketei. Tā kā Patērētāju tiesību direktīva ir tikko apstiprināta un drīzumā 

tiks publicēta, ir piemēroti dažas no definīcijas saskaņot (vai nu jau minētās vai citas) ar PTD 

izmantotajām. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt, lai visas definīcijas (kā arī citi noteikumi) ir 

saskaņotas ar pārējos patērētāju acquis, piemēram, Daļlaika direktīvas (Direktīva 94/47/EK)1

un Direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem, lietotajām definīcijām.

Ciktāl IMCO komiteja plāno sagatavot patstāvīgo normatīvo ziņojumu, ir piemēroti risināt 

                                               

1 OV L 280, 29.10.1994, 283. lpp.
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saskaņošanas jautājumus un izskatīt iespēju definīcijas mērķtiecīgi pilnībā saskaņot. Attiecībā 

uz Patērētāju tiesību direktīvu arī attiecīgie patērētāju aizsardzības noteikumi ir mērķtiecīgi 

pilnībā jāsaskaņo, lai saskaņotajām definīcijām būtu reāla ietekme iekšējā tirgū. 

II sadaļas (2.–5. punkts) sākumā ir apstiprināts princips, ka „dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 

ikvienam patērētājam, kurš ir likumīgs Savienības rezidents, ir tiesības atvērt un izmantot 

pamatmaksājumu kontu pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja”, un šīs tiesības „ir 

jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja finansiālajiem apstākļiem”. Skatot šo iedaļu kopumā ar 

Komisijas ietekmes novērtējumu, ir skaidrs, ka šā principa mērķis ir tādā veidā nodrošināt, ka 

banku iestādes neliedz piekļuvi pamatmaksājumu kontam tiem patērētājiem, kuri nespēj 

pierādīt savas uzturēšanās tiesības kādā valstī vai ir „ekonomiski nepievilcīgi”. 

Pirmajā viedokļu apmaiņā daži IMCO komitejas locekļi norādīja, ka ieteikumā ir noteiktas 

piekļuves tiesības, ko nevajadzētu jaukt ar pienākumu izveidot bankas kontu. Lai gan mērķis 

ir samazināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem nav bankas konta, un tādējādi stiprināt iekšējo tirgu, 

patērētājiem vienmēr ir izvēles iespēja neizveidot bankas kontu, ja viņi tā vēlas. Papildus 

pētījumi rāda, ka, izvēle neiesaistīties maksājumu pakalpojumu apritē rada trūkumus 

(piemēram, lielāka nedrošība, rīkojoties ar skaidru naudu, vai grūtības atrast darbu vai saņemt 

pabalstus), kā rezultātā palielinās t. s. „nabadzības prēmiju” un to iedzīvotāju neaizsargātība, 

kuriem nav bankas konta. 

Ciešā saistībā ar iepriekš minēto īpaša uzmanība jāpievērš to neaizsargāto patērētāju 

vajadzībām, kuri bieži, bet ne tikai, ir sociāli maznodrošināti un kuriem nav bankas konta. 

Izpratnes veidošanas pasākumi un tās veicināšana, kā arī izglītošana finanšu jomā, lai gan 

pamata, ir galvenie stratēģiskie faktori šajā saistībā. Turklāt pašreiz vairāki no 

visvienkāršākajiem bankas kontiem 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, piemēram, vecāka gada 

gājuma iedzīvotājiem. Tas varētu nostādīt patērētājus neizdevīgā situācijā, tāpēc jānodrošina, 

lai paredzētais pamatmaksājumu konts ir lietotājiem draudzīgs, saprotams, vienkāršs un drošs 

un lai ar to varētu veikt darbības gan internetā, gan parastā bankas filiālē.
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Ieteikumā attiecībā uz šīm tiesībām ir ietverti arī daži ierobežojumi, proti, iedzīvotāji ar 

uzturēšanās tiesībām Savienībā, kuriem ir piekļuve pakalpojumiem, ko uzskata par 

„pamatpakalpojumiem” attiecīgajā dalībvalsts teritorijā, nevar lūgt pamatmaksājumu kontu 

šajā dalībvalstī. Tādēļ II sadaļas 4. un 5. punktā attiecībā uz maksājumu pakalpojumu 

sniedzējiem ir noteikta prasība rīkoties pārredzamā veidā, pārliecinoties, vai patērētājam jau 

ir vai nav pamatmaksājumu konts, kā arī lemjot par pamata bankas konta nepiešķiršanu 

patērētājam. Pārredzamību saskaņā ar ieteikumu var ierobežot tikai tad, ja tas nepieciešams, 

lai aizsargātu valsts drošības vai sabiedriskās kārtības mērķus. Citiem vārdiem sakot, 

patērētājam ir tiesības uz skaidru informāciju par iemesliem, kāpēc viņam/viņai nav piešķirts 

bankas konts un, kā norādīts turpmāk, izrietošas tiesības piekļūt alternatīvās strīdu izšķiršanas 

shēmām (ADR) un pārsūdzības mehānismiem gadījumā, ja rodas nesaskaņas attiecībā uz 

atteikumu vai jebkāds cits strīds. 

Tomēr pārredzamībai, informācijas prasībām un izpratnes veidošanai jāaptver plašāka 

informācija nekā produkta nosacījumi un ADR un pārsūdzības iespējas. Visaptverošā 

patērētāju aizsardzības informācijas shēmā finanšu un banku pakalpojumu 

mazumtirdzniecības jomā jāietver produktu uzraudzība un brīdināšanas sistēma pret kaitīgiem 

produktiem, un uzraudzības iestādēm (minētas VI iedaļā turpmāk) būtu aktīvi jārīkojas, 

nodrošinot, ka patērētājiem ir nepārtraukta piekļuve pilnīgai jaunākajai informācijai attiecībā 

uz kontiem, par kuriem viņi ir noslēguši vai varētu noslēgt līgumu. 

III sadaļu veido 3 punkti (6., 7. un 8. punkts). Pirmajā (6. punktā) ir ietverts to maksājumu 

pakalpojumu saraksts, kuriem jābūt ietvertiem pamatmaksājmu konta piedāvājumā: 

pakalpojumi, kas ļauj veikt visas operācijas, kuras vajadzīgas, lai atvērtu, apkalpotu un slēgtu 

maksājumu kontu; pakalpojumi, kas ļauj maksājumu kontā iemaksāt naudu un izņemt no tā 

skaidru naudu; izpildītu tiešo debetu, kredīta pārvedumus un maksājumu darījumus ar 

maksājumu karti. Ieteikumā, piemēram, nav minēta iespēja iegūt priekšapmaksas kredītkartes, 

kas jau pastāv dažās dalībvalstīs, šo iespēju būtu vērts izpētīt un turpināt attīstīt kā papildu 

pamatmaksājumu konta iespēju. Tāpat tajā nav skaidri norādīts, vai skaidras naudas 

izņemšana no bankomāta, neatkarīgi no bankas, kurai pieder skaidrās naudas izsniegšanas 

iekārta, ir uzskatāms par pamatpakalpojumu.  
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7. un 8. punktā ir ietverti pamatprincipi: patērētājus, jo īpaši tos, kas ir visneaizsargātākie 

(bieži — sociāli atstumtie), nedrīkst tieši vai netieši piespiest iegādāties papildu banku 

produktus, lai iegūtu vienkāršu pamatkontu. Līdzīgi par pamatpakalpojumiem nedrīkst 

uzskatīt pārtēriņa iespējas un nedrīkst izpildīt maksājuma uzdevumu, ja tā rezultātā patērētāja 

pamatkonta bilance kļūst negatīva.  

IV sadaļā (9.–12. punkts) ir apskatītas saistītās maksas, mudinot dalībvalstis nodrošināt, ka 

pamatmaksājumu kontu „nodrošina bez maksas vai par saprātīgu maksu”. Ir jānodrošina, ka 

bankas konti arī turpmāk tiek nodrošināti bez maksas tajās dalībvalstīs, kur tie jau ir bez 

maksas, un ka atbildības slieksnis nekādā gadījumā netiek pārsniegts, pat ja banku iestādēm 

būtu jāspēj nodrošināt izmaksas, kas rodas, piedāvājot arī pamata bankas kontus. Jebkādām 

papildu maksām, kas saistītas ar pamatmaksājumu kontu, jābūt pārredzamām, kā arī jādara 

zināmas patērētājam. Līdztekus definīcija „par mērenu maksu” jāpamato ar pārredzamiem 

kritērijiem.

V iedaļā (13. un 14. punkts) dalībvalstis ir mudinātas izplatīt informāciju patērētāju vidū par 

pamatmaksājumu kontu pieejamību un noteikt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 

pienākumu darīt zināmu konkrētu informāciju patērētājiem. Saskaņā ar pirmslīguma un 

līguma informācijas prasībām, kas noteiktas citos instrumentos, piemēram, Direktīvā par 

patērētāju tiesībām un Direktīvā par patēriņa kredītlīgumiem, informācija jāsniedz skaidri un 

saprotami un izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, nodrošinot, ka patērētājs, noslēdzot 

līgumu par šādu kontu, ir sapratis savas tiesības un pienākumus. 

VI sadaļas 15. punkts attiecas uz uzraudzības iestādēm un to lomu, lai tās „nodrošinātu un 

uzraudzītu efektīvu atbilstību” ieteikumā izklāstītajiem principiem. Uzraudzības iestādēm 

jārīkojas aktīvi, lai aizsargātu patērētājus, veicot produktu uzraudzību un iejaucoties, ja 

konstatētas nepilnības drošības jomā, piemērojot sodu vai pat sadarbojoties ar prokuratūru 

likumpārkāpuma gadījumā. Papildus vēlama cieša sadarbība starp visu dalībvalstu 

norīkotajām iestādēm, lai nodrošinātu uzraudzības efektivitāti un labākās prakses izplatību. 

Šajā pašā iedaļā 16. un 17. punktā ir apskatītas alternatīvās strīdu izšķiršanas un pārsūdzības 

procedūras. Kā iepriekš minēts, patērētājiem jābūt tiesībām piekļūt ārpustiesas strīdu 
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izšķiršanas mehānismam un pārsūdzības shēmām, kā arī informācijai par to, kā tās izmantot. 

Paturot prātā pārrobežu elementa nozīmīgumu šajā jomā, jānodrošina ADR un pārsūdzības 

shēmas ātrai pārrobežu strīdu izšķiršanai. Strīdu izšķiršanas shēmas tiešsaistes režīmā varētu 

būt ideāls līdzeklis šā mērķa sasniegšanai, taču tādi apstākļi kā interneta nepieejamība vai 

neprasme rīkoties ar jaunajām tehnoloģijām (pazīstami arī kā „digitālā plaisa”) nedrīkst 

apdraudēt patērētāja piekļuvi pilnībā funkcionējošai pārsūdzības shēmai. 

18. un 19. punkts attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniedzēju pienākumu ziņot par 

noraidīto bankas konta pieteikumu skaitu, par atvērtajiem un slēgtajiem pamata bankas 

kontiem, kā arī par maksām, kas saistītas ar attiecīgajiem kontiem, un dalībvalstu pienākumu 

sniegt Komisijai statistikas datus attiecībā uz iepriekš minēto. Šo divu „principu” mērķis ir 

noskaidrot dalībvalstu atbilstības pakāpi un pamata bankas kontu sekmes kā patērētāju 

sociālās un finansiālās iekļautības rīkam, apsverot likumdošanas instrumenta ieviešanu vēlākā 

posmā.

Secinājums

Ieteikumā ir izklāstīti vairāki principi, kas kalpo kā vadlīnijas iespējamiem tiesību aktiem 

attiecībā uz piekļuvi pamatmaksājumu kontam. Tomēr jebkurš iespējams tiesību instruments 

šajā sakarā jāskata plašākā patērētāju aizsardzības standartu finanšu pakalpojumu jomas 

regulējumā, kas pašreiz tiek pārskatīts un stiprināts globālā mērogā kā augoša un aizvien 

svarīgāka daļa reglamentējošo un uzraudzības tiesību aktu jomā. Iepriekšējos instrumentos, 

piemēram, Direktīvā par patērētāju tiesībām un Direktīvā par patēriņa kredītlīgumiem, kā arī 

pašreizējos tiesību aktu sagatavošanas dokumentos attiecībā uz kredītlīgumiem saistībā ar 

mājokļa īpašumu, ir noteikti vairāki principi un prasības, kuri ir jāņem vērā, izstrādājot tiesību 

aktus par piekļuvi pamatmaksājumu kontam. 

No vienas puses, G20 pieņemtie augsta līmeņa principi attiecībā uz patērētāju aizsardzību 

finanšu jomā aptver vairākus horizontāla līmeņa patērētāju aizsardzības jautājumus, kurus ir 

vērts paturēt prātā, izstrādājot iespējamos tiesību aktus Eiropas līmenī. Taisnīga un godīga 

attieksme pret patērētājiem, īpaša attieksme pret neaizsargāto iedzīvotāju grupu vajadzībām, 

informācijas pieejamība un pārredzamība attiecībā uz produkta ieguvumiem, riskiem un 
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nosacījumiem un nepieciešamība pēc nopietnākiem centieniem patērētāju izglītošanai finanšu 

jomā un izpratnes veidošanai ir tikai daži no šiem principiem. Tāpat patērētājiem jādara 

pieejamas ADR un pārsūdzības shēmas, kuras ir pieejamas, par pieņemamu cenu, neatkarīgas, 

godīgas, saprotamas, savlaicīgas un efektīvas. No otras puses, arī Monti ziņojumā ir norādīts 

uz vajadzību apsvērt piekļuvi pamatmaksājumu kontam kā galveno rīcības punktu, lai 

iekšējais tirgus darbotos nevainojami un patērētāji varētu pilnībā izmantot tā priekšrocības un 

līgumos nodrošinātās tiesības. Visbeidzot, pamatmaksājumu konta pieejamības nodrošināšana 

ir svarīgs solis attiecībā uz iedzīvotāju sociālo un ekonomisko iekļautību un taisnīgāku 

Eiropas sabiedrību, kā rezultātā iedzīvotāji un tāpat arī uzņēmējdarbība gūs labumu, tādējādi 

stiprinot vienotā tirgus izaugsmes potenciālu. 


