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ĪSS PAMATOJUMS

Dzīve bez bankas konta vairumam cilvēku mūsdienās ir grūti iedomājama. Bankas konts ir 
faktiski vajadzīgs, lai cilvēks varētu piedalīties sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē. Ja banku 
pamatpakalpojumi nav pieejami, ikdienas dzīve ir grūta un dārga. Bezskaidras naudas 
darījumu priekšrocības kļūst aizvien pamanāmākas un sniedz konkrētus ieguvumus gan 
iedzīvotājiem, gan arī valsts pārvaldes iestādēm. Ja cilvēkam nav bankas konta, tad algu 
izmaksa ar bankas pārvedumu un elektrības, gāzes vai ūdens rēķinu apmaksa kļūst par īstu 
izaicinājumu.

Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm aptuveni 58 miljoniem ES iedzīvotāju nav sava 
maksājumu konta. Daudziem cilvēkiem ir grūtības ar maksājuma konta atvēršanu. 
Atteikumam atvērt bankas kontu var būt dažādi iemesli. Visaptveroša piekļuve banku filiālēm 
vai bankomātiem visās dalībvalstīs nav garantēta, liedzot Eiropas iedzīvotājiem iespēju 
izmantot finanšu pakalpojumu sniegtās priekšrocības. Par iemeslu tam, kāpēc bankas atsaka 
patērētājiem piekļuvi pamatmaksājumu kontam, var būt arī maksātnespēja. Turklāt ES 
rezidentiem, kuri savas nodarbošanās vai aktivitāšu dēļ ir ļoti mobili (studentiem, sezonas vai 
norīkotajiem darba ņēmējiem), kā arī mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekiem var neļaut 
atvērt bankas kontu, jo dalībvalstī, kur atrodas maksājumu pakalpojumu sniedzējs, viņiem nav 
pastāvīgās adreses. Garantētai mobilitātei Eiropas Savienībā ir jāpaliek dalībvalstu kopējam 
mērķim. Piekļuve bankas kontam kā vispārējas tiesības visiem Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem, tostarp neaizsargātām iedzīvotāju grupām, ir būtisks ieguldījums šā mērķa 
sasniegšanā.

Patērētāji, kuriem nav sava bankas konta, nespēj izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Ja 
patērētājiem nav piekļuves maksājumu kontam, viņi nevar iegādāties preces pārrobežu 
darījumā vai tiešsaistē. Lai patērētāji netiktu nošķirti no ikdienas dzīves un jauniem 
tehnoloģiskiem sasniegumiem, ir svarīgi rast atbilstīgus risinājumus. Jau Mario Monti
2010. gada ziņojumā un Vienotā tirgus aktā I, ko 2011. gadā pieņēma Komisija, bija norādīts, 
ka svarīga prasība Eiropas iekšējā tirgus netraucētai darbībai ir piekļuve bankas kontam. 
Patērētājiem jābūt iespējai izmantot tiešsaistes tirgus, jaunus tehnoloģiskus izgudrojumus, kā 
arī zemākas cenas un lētākus pakalpojumus. Visbeidzot, pēc Eiropas Parlamenta 2012. gada 
intervences ar patstāvīgu ziņojumu (2012/2055(INI)) Eiropas Komisija iesniedza tiesību akta 
priekšlikumu.

Ir svarīgi ne tikai tas, lai tiktu nodrošināta iespēja izmantot kontu. Būtiska prioritāte ir arī 
banku tarifu pārredzamības un saprotamības nodrošināšana, lai patērētāji varētu tos salīdzināt 
un veikt apzinātu izvēli attiecībā uz savu bankas pakalpojumu sniedzēju. Vienlaikus ir ļoti 
svarīgi, lai patērētājiem būtu atļauts mainīt savus bankas kontus, tādējādi aizsargājot viņu 
ekonomiskās intereses un veicinot godīgu konkurenci starp banku pakalpojumu sniedzējiem 
patiesi vienotā tirgū. Iepriekšējās iniciatīvas Eiropas līmenī, tādas kā Maksājumu 
pakalpojumu direktīva (2007/64/EK) vai nesenā regula par vienoto euro maksājumu telpu 
(SEPA, Nr. 260/2012), jau ir uzlabojušas maksājumu pakalpojumu sniedzēju spēju veikt 
pārrobežu darbības. Daudzi Eiropas patērētāji izmanto ātrāku maksājumu un lētāku darījumu 
sniegtās priekšrocības. Nākamais solis ir finanšu pakalpojumu salīdzināmība, lai patērētājiem 
būtu vieglāk pieņemt uz informāciju balstītus un pamatotus lēmumus. Ātrs maiņas process 
veicina zemākas cenas un augstāku patērētājam nodrošināto finanšu produktu kvalitāti. 
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Vienotā tirgus darbībai un izveides pabeigšanai ļoti svarīga ir brīvas un apzinātas patērētāju 
izvēles atbalstīšana un patērētāju mobilitātes veicināšana.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi vai kurus 
piedāvā bez maksas, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
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pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 
viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji.

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 
viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde, būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji. Lai atvieglotu to tarifu 
pārskatāmību, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piemēro Eiropas 
Savienībā, Komisijai būtu jāizveido 
aktuāls, neatkarīgs, precīzs, uzticams un 
patērētājam ērti izmantojams portāls, 
kurā ir iekļautas saites uz akreditētajām 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm 
attiecīgajās dalībvalstīs.
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Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem.
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai
vismaz viens maksājumu pakalpojumu
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.

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

maksājumu kontus, kas aptver vismaz 
16. panta 1. punktā minētos 
pakalpojumus, patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un par to no patērētājiem būtu jāiekasē 
tikai nominālā maksa. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājumu
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu konti vienmēr ir jāpiedāvā bez maksas vai par nelielu komisijas maksu. Lai 
definētu simbolisku, pavisam nelielu samaksu, atzinuma sagatavotāja izvēlējās formulējumu 
„nominālā maksa”. Jēdziens „samērīgs tarifs” ir pārāk neskaidrs un dod iespēju pieprasīt 
augstāku samaksu par paredzēto.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērātāju 
vajadzības, gan komercdarbības praksi 
attiecīgajā dalībvalstī. Pakalpojumiem, kas 
nav iekļauti šajā minimuma pakalpojumu
sarakstā, bankas var piemērot savus 
parastos tarifus. Tajos pakalpojumos, kuri 
saistīti ar pamatmaksājumu kontiem, būtu 

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam. Pakalpojumiem, kas nav iekļauti 
šajā pamatpakalpojumu sarakstā, bankas 
var piemērot savus parastos tarifus. Tajos 
pakalpojumos, kuri saistīti ar 
pamatmaksājumu kontiem, būtu jāietver 
iespēja noguldīt un izņemt naudu.
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
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jāietver iespēja noguldīt un izņemt naudu.
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 
tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams.
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām.
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām.

vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 
tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams.
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām.
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām. Ja patērētājs 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
izmanto tikai personīgām vajadzībām, 
operāciju skaitam, ko patērētājam 
nodrošina saskaņā ar īpašiem šā konta 
cenu veidošanas noteikumiem, būtu jābūt 
neierobežotam.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) “tarifi” ir visas izmaksas, kas saistītas 
ar maksājumu kontu, tostarp pārtēriņš, 
sodi un procentu maksājumi par 
kredītkartēm, ja tādi ir, ko patērētājs 
maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā 
veiktajiem darījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) “kredīta pārvedums” ir iekšzemes vai 
pārrobežu maksājumu pakalpojums 
maksājuma saņēmēja maksājumu konta 
kreditēšanai ar tādu maksājuma darījumu 
vai virkni maksājuma darījumu no 
maksātāja maksājumu konta, kuru, 
pamatojoties uz maksātāja sniegtu 
rīkojumu, veic tas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kurš ir maksātāja 
maksājumu konta turētājs;

o) “kredīta pārvedums” ir maksājumu 
pakalpojums maksājuma saņēmēja 
maksājumu konta kreditēšanai ar tādu 
maksājuma darījumu vai virkni maksājuma 
darījumu no maksātāja maksājumu konta, 
kuru, pamatojoties uz maksātāja sniegtu 
rīkojumu, veic tas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kurš ir maksātāja 
maksājumu konta turētājs;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

To ar maksājumu kontiem saistīto
pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka
izsmeļošu pagaidu sarakstu, kurā ietverti 
pakalpojumi, kuri ir saistīti ar maksājumu
kontu, kam valsts līmenī tiek piemēroti 
tarifi. Sarakstā iekļauj standartizētus
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu. Uz katru pakalpojumu 
attiecina tikai vienu nosaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots

(1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā 
ar savu maksājumu kontu;
(2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
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(3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
(4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
(5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pienācīgā 
laikā pirms maksājumu konta līguma 
noslēgšanas ar patērētāju maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji informē patērētāju 
un nodrošina viņam tarifu informācijas 
dokumentu, kurā iekļauts 3. panta 
5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi. Izmaiņu gadījumā 
patērētājs saņem pilnīgu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
neiekasē maksas, kas nav norādītas 
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attiecīgajā tarifu informācijas dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji par brīvu, vēlams
vienreiz mēnesī, bet ne retāk kā vienreiz 
ceturksnī, sniedz patērētājam paziņojumu 
par visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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

ca) iepriekšējs paziņojums par 
iespējamām izmaiņām vai tarifu 
palielinājumiem, kas tiks piemēroti 
nākamajā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tā ir neatkarīga no jebkāda maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja;

Or. en

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tajā ir skaidri norādīta informācija 
par tās īpašniekiem un finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tajā nodrošināta aktuāla informācija; c) tajā nodrošināta aktuāla, precīza, 
uzticama un patērētājiem ērti 
izmantojama informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai atvieglotu to tarifu pārskatāmību, 
ko maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro Eiropas Savienībā, Komisija 
izveido aktuālu, neatkarīgu, precīzu, 
uzticamu un patērētājam ērti
izmantojamu portālu, kurā ir iekļautas 
saites uz akreditētajām salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Līdz 2018. gada beigām jāizstrādā arī 
Eiropas tīmekļa vietnes, kurās tiek 
salīdzināti tarifi, ko saistībā ar 
maksājumu kontos piedāvātajiem 
pakalpojumiem piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji dažādās 
dalībvalstīs.
Komisija līdz minētajam datumam izveido 
publisku Eiropas līmeņa salīdzināšanas 
tīmekļa vietni, kuras darbība tiek 
nodrošināta sadarbībā ar EBI.
Līdz minētajam datumam Komisija, 
izmantojot deleģēto aktu saskaņā ar 
24. pantu, izstrādā arī brīvprātīgu privāto 
Eiropas salīdzināšanas tīmekļa vietņu 
akreditācijas shēmu. Lai saņemtu 
akreditāciju, Eiropas salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēs, ko nodrošina privātie 
operatori, jāievēro visi 2. punktā minētie 
nosacījumi. Komisija saglabā tiesības 
atteikt vai atsaukt akreditāciju privātajiem 
operatoriem, ja tie neievēro 2. punktā 
paredzētās saistības.
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Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Komisija izveido un pastāvīgi 
atjaunina vienotu portālu, kas paredzēts, 
lai nodrošinātu saites uz akreditētām 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm katrā 
dalībvalstī un Eiropas līmenī.
Šajā portālā patērētājiem tiek nodrošināts 
arī saskaņā ar 3. pantu pieņemtais 
Savienības standartizētās terminoloģijas 
glosārijs un norādījumi par maksājumu 
kontu pārrobežu maiņu.
Portālā arī tiek publicēts un izveidots 
viegli pieejams 20. pantā minēto dažādo 
valstu kompetento iestāžu saraksts un 
kontaktinformācija.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Patērētājam jānodrošina iespēja 
atsevišķi iegādāties pakalpojumus, kas 
nav iekļauti maksājumu kontā ar 
pamatfunkcijām, kā noteikts 16. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Turklāt pakalpojumu sniedzējiem 
jāļauj attiecīgos gadījumos brīvi piedāvāt 
kredītproduktus kā atsevišķus 
pakalpojumus klientiem, kas ir 
pamatmaksājumu kontu turētāji. Piekļuve 
pamatmaksājumu kontam vai tā 
izmantošana nekādā gadījumā nedrīkst 
būt ierobežota vai atkarīga no šādu 
pakalpojumu vai produktu iegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz maiņu iekšzemes maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju starpā dalībvalstis 
var apstiprināt vai pieņemt noteikumus, 
kas nedaudz atšķiras no 10. pantā 
minētajiem, ja tas nodrošina 
lietderīgumu, kas neapšaubāmi ir 
patērētāja interesēs.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm, kurām ir efektīvākas maiņas pakalpojumu sistēmas, ir jāļauj tās paturēt.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosūtīt saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam un patērētājam, 
ja patērētājs to īpaši pieprasījis saskaņā ar
2. punktu, visu spēkā esošo regulāro 
kredīta pārvedumu rīkojumu un debitoru 
vadīto tiešā debeta maksājumu pilnvaru 

a) nodrošināt patērētājam visu spēkā esošo 
regulāro kredīta pārvedumu rīkojumu un 
debitoru vadīto tiešā debeta maksājumu 
pilnvaru visaptverošu kopsavilkuma
sarakstu un lūgt apstiprināt to nosūtīšanu 
saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
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sarakstu; sniedzējam;

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

saistībā ar maksājumu konta slēgšanu 
nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs tarifus nepiemēro. Attiecīgi 
groza Direktīvas 2007/64/EK 45. panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam 
saistībā ar jebkuru pakalpojumu, kas 
sniegts saskaņā ar 10. pantu, nododošais 
vai saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs tarifus nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Tiesības uz piekļuvi maksājumu kontam
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Visiem Eiropas Savienības likumīgajiem 
iedzīvotājiem ir tiesības uz piekļuvi 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
bez maksas vai par nominālo maksu.

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu konti vienmēr ir jāpiedāvā bez maksas vai par nelielu komisijas maksu. Lai 
definētu simbolisku, pavisam nelielu samaksu, atzinuma sagatavotāja izvēlējās formulējumu 
„nominālā maksa”. Jēdziens „samērīgs tarifs” ir pārāk neskaidrs un dod iespēju pieprasīt 
augstāku samaksu par paredzēto.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
dalībvalsts teritorijā piedāvā patērētājiem 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.
Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
kontus ar pamatfunkcijām nepiedāvā tikai 
tie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
kuri nodrošina tikai kontu ar bankas 
tiešsaistes pakalpojumu iespējām.

1. Dalībvalstis savā teritorijā nodrošina, ka
visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
kuri piedāvā maksājumu kontus, piedāvā
patērētājiem maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām, kā neatņemamu savas 
parastās saimnieciskās darbības daļu 
paredzot vismaz tos pakalpojumus, kas 
minēti 16. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kas likumīgi dzīvo Savienībā, ir tiesības 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja vai sniedzējiem, 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kas likumīgi dzīvo Savienībā, ir tiesības 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja vai sniedzējiem, 
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kas noteikti saskaņā ar 1. punktu. Šādas 
tiesības ir piemērojamas neatkarīgi no 
patērētāja dzīvesvietas. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šo tiesību izmantošana 
patērētājam nav pārlieku sarežģīta vai 
apgrūtinoša. Pirms maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji pārbauda, vai 
patērētājam viņu teritorijā ir maksājumu 
konts vai tā nav.

kas noteikti saskaņā ar 1. punktu. Šādas 
tiesības ir piemērojamas neatkarīgi no 
patērētāja dzīvesvietas. Dalībvalstis
nodrošina, ka šo tiesību izmantošana 
patērētājam nav pārlieku sarežģīta vai 
apgrūtinoša. Pirms maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, prasot patērētājam 
parakstīt apliecinājumu, pārbauda, vai 
patērētājam viņu teritorijā ir maksājumu 
konts vai tā nav.

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) ja patērētājam jau ir tāds maksājumu 
konts pie attiecīgajā teritorijā esoša 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kurš 
ļauj viņam izmantot 16. panta 1. punktā 
minētos maksājumu pakalpojumus. 
Patērētājs nav uzskatāms par maksājumu 
konta turētāju, ja viņš var pierādīt 
maksājumu konta maiņu saskaņā ar 
9. pantu vai iepriekšējā līguma 
izbeigšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Patērētāji, kuriem jau ir maksājumu 
konts attiecīgajā dalībvalstī, arī var to 
mainīt pret pamatmaksājumu kontu, 
izmantojot 10. pantā minēto maiņas 
pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) tiešā debeta maksājumi; (1) SEPA tiešā debeta maksājumi un tiešā 
debeta maksājumi valūtā, kas nav euro;

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu kontā jābūt iespējamiem darījumiem gan euro (SEPA darījumi), gan arī 
citu dalībvalstu valūtās.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) maksājumu darījumi, izmantojot 
maksājumu karti, tostarp tiešsaistes 
maksājumi;

(2) SEPA maksājumu darījumi un 
maksājumu darījumi valūtā, kas nav euro,
izmantojot maksājumu karti, tostarp 
tiešsaistes maksājumi;

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu kontā jābūt iespējamiem darījumiem gan euro (SEPA darījumi), gan arī 
citu dalībvalstu valūtās.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) kredīta pārvedumi. (3) SEPA kredīta pārvedumi un kredīta 
pārvedumi valūtā, kas nav euro;

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu kontā jābūt iespējamiem darījumiem gan euro (SEPA darījumi), gan arī 
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citu dalībvalstu valūtās.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) SEPA regulārie maksājumi un 
regulārie maksājumi valūtā, kas nav euro, 
un tiešā debeta pilnvarojumi.

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu kontā jābūt iespējamiem darījumiem gan euro (SEPA darījumi), gan arī 
citu dalībvalstu valūtās.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis attiecībā uz visiem 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem 
nosaka minimālo operāciju skaitu, kas tiks 
nodrošināts patērētājam, piemērojot
17. pantā minēto tarifu, ja tāds tiek 
piemērots. Minimālais operāciju skaits ir 
samērīgs un saskaņots ar vienoto 
komercdarbības praksi attiecīgajā 
dalībvalstī.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
patērētājs maksājuma kontu ar 
pamatfunkcijām izmanto tikai personīgām 
vajadzībām, netiek piemēroti nekādi 
ierobežojumi attiecībā uz to operāciju 
skaitu, ko patērētājam nodrošina saskaņā 
ar 17. pantā minētajiem īpašajiem cenu 
veidošanas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai kontu 
turētājiem tiktu izsniegta maksājumu 
karte, kuru pieņem visi bankomāti visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam 
netiek piedāvātas konta pārtēriņa iespējas 
savienojumā ar maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Tomēr dalībvalstīm ir 
jābūt iespējai vajadzības gadījumā atļaut 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošināt nelielu konta pārtēriņa iespēju 
kā rezervi, lai uz laiku segtu negatīvu 
bilanci. Tarifiem, ko piemēro šai konta 
pārtēriņa iespējai un atsevišķiem 
kredītproduktiem, ir jābūt pārredzamiem 
un vismaz tikpat izdevīgiem kā tiem, ko 
pakalpojumu sniedzējs piemēro saskaņā 
ar savu parasto cenu politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatmaksājumu konti vienmēr ir jāpiedāvā bez maksas vai par nelielu komisijas maksu. Lai 
definētu simbolisku, pavisam nelielu samaksu, atzinuma sagatavotāja izvēlējās formulējumu 
„nominālā maksa”. Jēdziens „samērīgs tarifs” ir pārāk neskaidrs un dod iespēju pieprasīt 
augstāku samaksu par paredzēto.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ko 
patērētājiem piemēro par pamatlīgumā 
paredzēto patērētāju saistību neievērošanu, 
ir samērīgi un nekad nepārsniedz tarifus, 
ko pakalpojumu sniedzējs piemēro 
saskaņā ar savu parasto cenu politiku.
Nekādi tarifi netiek piemēroti situācijās, 
kas nav atkarīgas no patērētāja gribas, 
piemēram, gadījumos, kad ienākošā 
maksājuma kavējuma dēļ tiek noraidīti 
periodiskie maksājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumos, kad 16. pantā minētie 
pakalpojumi netiek sniegti bez maksas, 
dalībvalstis nodrošina arī to, ka 
kompetentās iestādes nosaka maksimālo 
apmēru attiecībā uz to nominālo maksu 
kopējo summu, ko maksājumu 
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pakalpojumu sniedzējs ir iekasējis no 
patērētāja gada laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punktā minētajām iestādēm 
ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas to 
uzdevumu veikšanai. Ja pilnvaras 
nodrošināt un pārraudzīt efektīvu šīs 
direktīvas ievērošanu ir piešķirtas vairāk 
nekā vienai kompetentajai iestādei, 
dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes cieši 
sadarbojas tā, lai tās varētu efektīvi veikt 
savus attiecīgos uzdevumus. Minētās 
iestādes cieši sadarbojas ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai 
nodrošinātu šajā direktīvā paredzēto 
pasākumu pareizu un pilnīgu 
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji apņemas izmantot 
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vismaz vienu vai vairākas alternatīvās 
strīdu izšķiršanas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji informē patērētāju 
par alternatīvas strīdu izšķiršanas 
struktūrām, ar kurām tie sadarbojas un 
kuras ir pilnvarotas izskatīt iespējamos 
strīdus starp maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un patērētāju. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji norāda arī to, vai 
viņi apņemas izmantot minētās struktūras, 
lai izšķirtu strīdus ar patērētājiem, vai arī 
viņu pienākums ir to darīt.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Šā panta 1.b punktā minēto 
informāciju skaidrā, saprotamā un viegli 
pieejamā veidā sniedz pakalpojumu 
sniedzēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, un 
ietver starp pakalpojumu sniedzēju un 
patērētāju noslēgto pārdošanas vai 
pakalpojumu līgumu vispārējos 
noteikumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, 
kopīgi izskatot identiskus vai līdzīgus 
strīdus starp maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju un vairākiem patērētājiem. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas 
gan attiecībā uz individuālām, gan 
kolektīvām prasībām un tiesisko 
aizsardzību ir papildinošas, nevis 
savstarpēji izslēdzošas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


