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ĪSS PAMATOJUMS

Efektīvas un drošas un maksājumu sistēmas ir būtiskas iekšējā tirgus pareizai darbībai un 
saimniecisko darījumu veikšanai. Šajā sakarībā ļoti svarīgi ir izveidot euro maksājumu 
pakalpojumu iekšējo tirgu (vienoto euro maksājumu telpu jeb SEPA) un to ievērot. 2008. gada 
28. janvārī tika ieviests SEPA kredīta pārvedums (SCT). Otru izšķirīgu posmu ceļā uz SEPA
īstenošanu ar Savienības mēroga shēmām iezīmēja SEPA tiešā debeta (SDD) ieviešana. SEPA, 
ja to īstenos pilnībā, nodrošinās ievērojamus ietaupījumus un priekšrocības Eiropas 
tautsaimniecībai kopumā. 

Tomēr elektroniskie maksāšanas līdzekļi Eiropas Savienībā dažādu iemeslu dēļ joprojām 
nekādi nespēj aizstāt iekšzemes maksājumus. Pastāv šaubas par to, vai ir nepieciešams īstenot 
pastāvošo Eiropas maksājumu sistēmu standartizāciju, transponējot tās uz IBAN un BIC 
starptautisko procedūru. Tomēr pašreizējo lēno pārejas tempu dēļ visdažādākās ieinteresētās 
aprindas arvien vairāk atzīst, ka sekmīgai projekta īstenošanai varētu būt vajadzīgs saistošs 
beigu datums. Tāpēc ir jānosaka pārejas beigu datumi tiešajiem debetiem un kredītu 
pārvedumiem euro, lai panāktu maksājumu tirgus pilnīgu integrēšanu. Šajā sakarībā 
maksājumu pakalpojumu lietotājiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jādod 
pietiekami daudz laika pielāgoties šīm tehniskajām prasībām, lai viņi varētu ievērot noteiktos 
beigu datumus. Beigu datumi ir jānosaka tādi, lai būtu pietiekami daudz laika šo darbību 
īstenošanai. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā kredītu pārvedumiem par pietiekamu laiku ir 
uzskatāmi 36 mēneši, bet tiešajiem debetiem — 48 mēneši.

Pāreja uz SEPA ietekmēs lietotājus, tostarp iedzīvotājus un mazos un vidējos uzņēmumus, jo 
pastāvošā sistēma tiks transponēta uz kopēju Savienības mēroga banku kontu numerācijas 
sistēmu, kuras pamatā ir IBAN un BIC. Jo īpaši šajā procesā nedrīkst mazināt patērētāju 
lomu. Svarīgi ir, lai šo pāreju veicinātu banku nozare. Bankām jāparedz pienākums veikt 
īpašas un plašas informācijas kampaņas, lai palielinātu sabiedrības izpratni, jo īpaši, lai 
cilvēki saprastu to, kā tiek veidoti IBAN un BIC numuri. Turklāt darbā ar klientiem bankām ir 
jānodrošina pārredzama informācijas politika. Uzskata, ka šiem uzņēmumiem ir būtiska 
nozīme, veicinot drošu Eiropas mēroga maksājumu sistēmu vieglu un atbilstīgu īstenošanu un 
nodrošinot izmaiņu pieņemšanu Eiropas iedzīvotāju vidū.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tehniskā standartizācija ir tādu tīklu 
kā Savienības maksājumu tirgus 
integrācijas stūrakmens. No noteikta 
datuma attiecībā uz visiem attiecīgajiem 
darījumiem obligātai ir jābūt starptautisko 
vai Eiropas standartizācijas organizāciju 
izstrādāto nepatentēto standartu lietošanai. 
Maksājumu sakarā tie būtu IBAN, BIC un 
finanšu pakalpojumu ziņojumapmaiņas 
standarts ISO 20022 XML. Tādēļ pilnīgai 
sadarbspējai visā Savienībā ir prasība, lai 
šos standartus lietotu visi maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji. Konkrēti, IBAN un 
BIC obligāta lietošana nepieciešamības 
gadījumā būtu jāveicina ar plašiem 
komunikācijas un veicināšanas 
pasākumiem dalībvalstīs, lai nodrošinātu 
gludu un vieglu pāreju uz Eiropas mēroga 
kredīta pārvedumiem un tiešajiem 
debetiem, it īpaši patērētājiem.

(11) Tehniskā standartizācija ir tādu tīklu 
kā Savienības maksājumu tirgus 
integrācijas stūrakmens. No noteikta 
datuma attiecībā uz visiem attiecīgajiem 
darījumiem obligātai ir jābūt starptautisko 
vai Eiropas standartizācijas organizāciju 
izstrādāto standartu lietošanai. Maksājumu 
sakarā tie būtu IBAN, BIC un finanšu 
pakalpojumu ziņojumapmaiņas standarts 
ISO 20022 XML. Tādēļ pilnīgai 
sadarbspējai visā Savienībā ir prasība, lai 
šos standartus lietotu visi maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji. Konkrēti, IBAN un 
BIC obligāta lietošana būtu jāveicina ar 
plašiem komunikācijas un veicināšanas 
pasākumiem dalībvalstīs, lai patērētājus 
savlaicīgi un atbilstīgi sagatavotu pārejai
uz Eiropas mēroga kredīta pārvedumiem 
un tiešajiem debetiem. Jo īpaši bankām 
būtu jāveicina šī pāreja, veicot konkrētas 
un plašas informācijas kampaņas, lai 
palielinātu sabiedrības izpratni, un darbā 
ar klientiem īstenojot pārredzamu 
informācijas politiku. Atbilstīga un plaša 
informācijas politika ir obligāts 
nosacījums, lai šo pāreju, it īpaši attiecībā 
uz plašajām pārmaiņām, pieņemtu 
patērētāji. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Pienākas noteikt termiņus, līdz kuriem 
visiem kredīta pārvedumiem un tiešā 
debeta darījumiem ir jāatbilst minētajām 
tehniskajām prasībām, saglabājot tirgus 
atvērtību turpmākai attīstībai un 
inovācijām. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un maksājumu pakalpojumu 
izmantotājiem būtu jādod pietiekami 
daudz laika pielāgoties šīm tehniskajām 
prasībām, lai viņi varētu ievērot noteiktos 
termiņus. Lai nodrošinātu vieglu un 
drošu pāreju uz šajā regulā paredzēto 
tehnisko prasību īstenošanu, iekšzemes 
maksājumu darījumos maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz 
saviem mazumtirdzniecības klientiem 
nepieciešamie tehniskie pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dažās dalībvalstīs ir atsevišķi 
maksāšanas līdzekļi, kas ir kredīta 
pārvedumi vai tiešie debeti, bet kuriem ir 
ļoti specifiskas funkcijas — parasti 
vēsturisku vai juridisku iemeslu dēļ. Šādu 
produktu darījuma apjoms parasti ir 
niecīgs, tādēļ tie būtu pieskaitāmi pie 
nišas produktiem. Pārejas posms šādiem 
nišas produktiem, kas būtu pietiekami garš, 
lai minimizētu pārejas ietekmi uz 
maksājumu pakalpojumu lietotājiem, 
palīdzētu abām tirgus pusēm pirmām 
kārtām koncentrēties uz kredīta pārvedumu 
un tiešo debetu pamatapjoma pāreju uz 
SEPA, tādējādi ļaujot agrāk izmantot 
potenciālās priekšrocības, kas ir integrētam 

(16) Dažās dalībvalstīs ir atsevišķi 
maksāšanas līdzekļi, kas ir kredīta 
pārvedumi vai tiešie debeti, bet kuriem ir 
ļoti specifiskas funkcijas — parasti 
vēsturisku vai juridisku iemeslu dēļ. 
Pārejas posms šādiem nišas produktiem, 
kas būtu pietiekami garš, lai minimizētu 
pārejas ietekmi uz maksājumu 
pakalpojumu lietotājiem, palīdzētu abām 
tirgus pusēm pirmām kārtām koncentrēties 
uz kredīta pārvedumu un tiešo debetu 
pamatapjoma pāreju uz SEPA, tādējādi 
ļaujot agrāk izmantot lielāko daļu 
potenciālo priekšrocību, kas ir integrētam 
ES maksājumu tirgum.
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ES maksājumu tirgum.

Or. en

Pamatojums

Lielāko daļu no šiem produktiem, lai gan ne visus, var nosaukt par nišas produktiem. Dažās 
dalībvalstīs pastāv īpaši tiešā debeta instrumenti, kas ir ļoti līdzīgi darījumiem ar maksājumu 
karti, un šādu darījumu apjoms ir diezgan ievērojams. Abos gadījumos ir nepieciešams 
pārejas laiks.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Maksājumu iekšējā tirgus praktiskas 
funkcionēšanas labad ir būtiski nodrošināt, 
lai tādi maksātāji kā uzņēmumi vai valsts 
iestādes varētu sūtīt kredīta pārvedumus uz 
maksājumu kontiem, kas maksājumu 
saņēmējiem ir pie maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri atrodas citās dalībvalstīs 
un ir sasniedzami saskaņā ar šo regulu.

(17) Maksājumu iekšējā tirgus praktiskas 
funkcionēšanas labad ir būtiski nodrošināt, 
lai tādi maksātāji kā patērētāji, uzņēmumi 
vai valsts iestādes varētu sūtīt kredīta 
pārvedumus uz maksājumu kontiem, kas 
maksājumu saņēmējiem ir pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas 
citās dalībvalstīs un ir sasniedzami saskaņā 
ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jānodrošina kompetentajām 
iestādēm pilnvaras, lai tās varētu efektīvi 
pildīt uzraudzīšanas pienākumus un īstenot 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji ievēro šo regulu.

(18) Būtu jānodrošina kompetentajām 
iestādēm pilnvaras, lai tās varētu efektīvi 
pildīt uzraudzīšanas pienākumus un īstenot 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji ievēro šo regulu un sniedz 
tehniskos pakalpojumus maksājumu 
pakalpojumu izmantotājiem, jo īpaši 
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patērētājiem, lai īstenotu šajā regulā 
noteiktās tehniskās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) maksājumu darījumiem, kurus apstrādā 
un nokārto lielas vērtības maksājumu 
sistēmās un kuros gan maksājuma sācējs, 
gan galīgais saņēmējs ir maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji;

b) maksājumu darījumiem, kurus apstrādā 
un nokārto lielas vērtības maksājumu 
sistēmās;

Or. en

Pamatojums

SEPA attiecas uz standarta maksājumiem un to nevajadzētu attiecināt uz (patērētāju) 
darījumiem, uz kuriem attiecas lielas vērtības maksājumu sistēmas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Tehniskās pamatprasības kredīta 

pārveduma un tiešā debeta darījumiem
1. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic 
kredīta pārveduma un tiešā debeta 
darījumus saskaņā ar šādām prasībām:
a) maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu pakalpojumu lietotāji 
maksājumu kontu identifikācijai izmanto 
IBAN neatkarīgi no tā, vai maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs un 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
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pakalpojumu sniedzējs vai vienīgais 
maksājuma darījumā iesaistītais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
atrodas tajā pašā dalībvalstī vai arī viens 
no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
atrodas citā dalībvalstī;
b) pārsūtot maksājumu darījumus citam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai 
uz citu maksājumu sistēmu, maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji izmanto ziņojumu 
formātus, kas pamatojas uz standartu 
ISO 20022 XML vai to aizstājošo 
standartu;
c) ja maksājumu pakalpojuma lietotājs 
iniciē vai saņem atsevišķus līdzekļu 
pārvedumus, kas ir nosūtīti, izmantojot 
dialogu „no procesa uz procesu” vai 
saistītu pakešdatni, izmanto ziņojumu 
formātus, kas pamatojas uz standartu 
ISO 20022 XML vai to aizstājošo 
standartu;
d) pēc maksājumu pakalpojuma lietotāja 
pieprasījuma maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji līdz 5. pantā  noteiktajam 
datumam piekrīt no maksājumu 
pakalpojumu lietotāja saņemt darījuma 
iniciāciju c) apakšpunktā minētajā 
formātā;
e) pēc maksājumu pakalpojumu lietotāja 
pieprasījuma maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji līdz …* maksājumu 
pakalpojumu lietotājam nosūta vai dara 
pieejamu informāciju c) apakšpunktā 
minētajā formātā par attiecīgo 
maksājumu darījumu.
2. Papildus 1. punktā minētajām prasībām 
uz tiešā debeta darījumiem attiecas arī 
šādas prasības:
a) maksātājs tikai vienreiz pirms pirmā 
tiešā debeta darījuma savam maksājuma 
saņēmējam dara zināmu savu IBAN un 
attiecīgā gadījumā sava maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja BIC,
b) veicot pirmo tiešā debeta darījumu un 
vienreizējos tiešā debeta darījumus, un 
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ikreiz, kad tiek veikts nākamais tiešā 
debeta darījums, maksājuma saņēmējs 
nosūta savam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam ar pilnvarojumu saistīto 
informāciju, un maksājuma saņēmēja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs nosūta 
šādu ar pilnvarojumu saistīto informāciju 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam ikreiz, kad tiek veikts tiešā 
debeta darījums;
c) maksātāji var: 
i) dot norādījumus savam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam ierobežot tiešā 
debeta iekasēšanu līdz zināmai summai 
vai periodiskumam, vai abiem; vai
ii) dot norādījumu savam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam bloķēt jebkādus 
tiešos debetus no maksātāja konta vai 
bloķēt jebkādus tiešos debetus, ko 
pieprasa viens vai vairāki konkrēti 
maksājumu saņēmēji, un atļaut tikai tos 
tiešos debetus, ko pieprasa viens vai 
vairāki konkrēti maksājumu saņēmēji;
d) tiesības uz atmaksu var atcelt tikai tad, 
ja maksājumu uzdevumā ir norādīts:
i) maksājuma darījuma precīzais apjoms 
un tā iespējamais periodiskums; kā arī
ii) maksātāja skaidri pausta piekrišana 
tam, ka tiesības uz atmaksājumu tiek 
atceltas;
e) ja tiesības uz atmaksu nav paredzētas, 
neskarot d) apakšpunktu, maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
pārbauda katru tiešā debeta darījumu un 
pārliecinās, vai iesniegtā tiešā debeta 
darījuma summa ir vienāda ar 
pilnvarojumā saskaņoto summu, pirms 
maksātāja konta debitēšanas, balstoties uz 
informāciju, kas attiecas uz 
pilnvarojumu;
f) gan maksājuma saņēmējam, gan 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam ir jāsaņem piekrišana (tieši vai 
netieši — ar maksājuma saņēmēja 
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starpniecību) un pilnvarojumi kopā ar 
tajos laika gaitā izdarītajiem labojumiem 
un/vai atcēlumiem, un tie ir jāglabā 
maksājuma saņēmējam vai maksājuma 
saņēmēja uzdevumā — trešai personai, 
un par procedūru šādas piekrišanas 
sniegšanai attiecībā uz tiešo debetu 
vienojas maksātājs un maksātāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
3. Papildus 1. punktā minētajām prasībām 
saistībā ar kredīta pārveduma darījumiem 
maksājuma saņēmējs, kurš akceptē 
kredīta pārvedumus, maksātājiem dara 
zināmu savu IBAN un sava maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja BIC ikreiz, kad 
tiek pieprasīts kredīta pārvedums.
4. Papildus šā panta 1., 2. un 3. punktam 
kredīta pārveduma vai tiešā debeta 
darījumiem piemēro pielikumā izklāstītās 
tehniskās prasības. Lai izdarītu 
grozījumus minētajā pielikumā, ņemot 
vērā tehnisko progresu un tirgus attīstības 
tendences, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
12. pantu.
Steidzamas un neatliekamas 
nepieciešamības — maksājumu sistēmu 
stabilitātes un pareizas darbības 
paredzamas apdraudētības — gadījumā 
saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem 
deleģētajiem aktiem piemēro 15. pantā 
paredzēto procedūru.
* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības kredīta pārveduma un tiešā debeta 
darījumiem

Termiņi pārejai uz kredīta pārveduma un 
tiešā debeta darījumiem

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Līdz … * kredīta pārvedumus veic
saskaņā ar 4.a panta 1. un 3. punktā un
pielikuma 1. un 2. punktā izklāstītajām 
tehniskajām prasībām.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 36 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu skaidrību un vienkāršotu procedūras, ir jāparedz viens beigu datums kredīta 
pārveduma un tiešā debeta darījumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā [ierakstīt konkrētu datumu 
24 mēnešus pēc šās regulas stāšanās 
spēkā] tiešie debeti veicami saskaņā ar 
6. pantu un pielikuma 1. un 3. punktā 
izklāstītajām tehniskajām prasībām.

2. Līdz … * tiešos debetus veic saskaņā ar 
4.a panta 1. un 2. punktā un pielikuma 
1. un 3. punktā izklāstītajām tehniskajām 
prasībām.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja maksātājs ir pilnvarojis maksājuma 
saņēmēju saņemt periodiskus tiešā debeta 
maksājumus pirms datuma, kas minēts 
5. panta 2. punktā, vai kas izriet no 
3. punkta, tad šo pilnvarojumu uzskata 
par maksātāja paustu piekrišanu tam, ka 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs veic tiešā debeta maksājumus, 
ko saņēmis šis maksājuma saņēmējs.

Or. en

Pamatojums

SEPA noteikumos ir aprakstīts, kā varētu pārcelt iepriekšējās pilnvaras. Tomēr tas attiecas 
tikai uz „valsts līmeņa procedūrām” un neļautu iepriekšējās pilnvaras pielietot citās 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) maksātājam nav jāmaksā par 
R darījumiem, kas jāveic tādēļ, ka 
maksātāja kontā nav pietiekami līdzekļu 
līdz datumam, kad ir jāveic tiešā debeta 
maksājums;

Or. en

Pamatojums

Maksātājam nav  jāatbild par MIF maksāšanu tikai tad, ja R darījums ir radies tādēļ, ka, 
laikā, kad ir jāveic tiešā debeta maksājums, viņa kontā nav pietiekami daudz līdzekļu. Maz 
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ticams, ka maksātājs varētu izraisīt kādus citus R darījumus. Nebūtu pieļaujams, ka citas 
puses liek maksātājam segt maksu par R darījumiem, kurus viņš nav izraisījis. 

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) maksājuma saņēmējs, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu 
pakalpojumu lietotājs drīkst likt 
maksātājam segt ar R darījumu saistītu 
maksu tikai tādā gadījumā, ja maksātājs 
ir atbildīgs par šo darījumu neizdošanos;

Or. en

Pamatojums

Turpat.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) maksas līmenis nepārsniedz faktiskās 
R darījuma apstrādes izmaksas 
visrentablākajam salīdzināmajam
maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas 
ir reprezentatīva puse daudzpusējā 
nolīgumā darījumu apjoma un 
pakalpojumu rakstura ziņā;

c) maksas līmenis nepārsniedz faktiskās 
R darījuma apstrādes izmaksas 
daudzpusējā nolīgumā iesaistītajam
visrentablākajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam darījumu apjoma un 
pakalpojumu rakstura ziņā;

Or. en

Pamatojums

Šeit neder viens atskaites punkts, jo apstrādes izmaksas dažādiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas. Tādēļ par atskaites punktu ņem 
visrentablāko iesaistīto maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija uzrauga 2. punktā minētās 
R darījumu maksas piemērošanu 
dalībvalstīs. Komisija nodrošina, ka laika 
gaitā tiek pielīdzināta dalībvalstīs noteiktā 
maksa par R darījumiem un ka šīs maksas 
atšķirības nav tik lielas, ka tiktu 
apdraudēti līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Laika gaitā maksai par R-darījumiem būtu jāatbilst visrentablākā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja patiesajām apstrādes izmaksām. Tikmēr Komisijai būtu jāuzrauga, vai dalībvalstīs 
pastāvošā atšķirīgā maksa par R darījumiem neapdraud līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
pārrobežu darījumu jomā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Informēšanas prasības

1. Lai nodrošinātu, ka Savienības 
iedzīvotāji piekrīt darījumu 
standartizācijai un IBAN un BIC 
obligātai lietošanai, dalībvalstis un 
bankas rīko īpašas un plašas informācijas 
kampaņas, lai palielinātu sabiedrības 
izpratni un atbilstoši izskaidrotu, kā šīs 
izmaiņas ietekmēs iekšzemes un 
starptautiskos darījumus.
2. Bankas saviem klientiem atvieglo šo 
pāreju, īstenojot pārredzamu informācijas 
politiku, jo īpaši attiecībā uz IBAN un 
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BIC obligātu lietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt 5. panta 
4. punktā minētos deleģētos aktus. Ja ir 
nenovēršami steidzami iemesli, piemēro 
15. pantu.

1. Pilnvaras pieņemt 4.a panta 4. punktā 
un 5. panta 4. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku. 

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 4.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 5. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 4.a panta 4. punktā un
5. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 4.a pantu (jauns).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [ierakstīt konkrētu datumu 3 gadi 
pēc stāšanās spēkā] Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Eiropas Centrālajai bankai ziņojumu par 
šās regulas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumu.

Līdz …* Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Eiropas Centrālajai bankai ziņojumu par 
šās regulas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā pievienojot priekšlikumu.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 5 gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Tiešajiem debetiem ierosinātais beigu termiņš ir 4 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
(5. panta 2. punkts); ziņojums par tās piemērošanu tiks sagatavots pēc viena gada.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Pārejas periodā līdz datumam, kas 
minēts 5. pantā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina saviem 
mazumtirdzniecības klientiem, kad viņi 
veic iekšzemes maksājumus, tehniskos 
pakalpojumus, kas viņiem ļauj ar 
attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja palīdzību tehniski un droši 
pāriet no BBAN uz atbilstīgo IBAN. 

Or. en

Pamatojums

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz nepieciešamais tehniskais atbalsts, lai 
patērētāji viegli un droši varētu pāriet uz IBAN un BIC.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 4 gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 924/2009
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 6. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 24 mēneši pēc 
šās regulas stāšanās spēkā]”;

1. 6. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
…*”.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar ierosināto 5. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 924/2009
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 24 mēneši pēc 
šās regulas stāšanās spēkā]”;

a) 1. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
…*”.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 924/2009
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 2. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 24 mēneši pēc 
šās regulas stāšanās spēkā]”;

b) 2. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
…*”.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 924/2009
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 3. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
[ierakstīt konkrētu datumu 24 mēneši pēc 
šās regulas stāšanās spēkā]”;

c) 3. punktā vārdus „līdz 2012. gada 
1. novembrim” aizstāj ar vārdiem „līdz 
…*”.

* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 48 mēneši
pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Gan uz kredīta pārvedumu, gan tiešā 
debeta darījumiem attiecas šādas tehniskās 
prasības.

(1) Papildus 4.a pantā izklāstītajām 
tehniskajām pamatprasībām gan uz 
kredīta pārvedumu, gan tiešā debeta 
darījumiem attiecas šādas tehniskās 
prasības:

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Maksājumu pakalpojumu sniedzēji un 
maksājumu pakalpojumu lietotāji 
maksājumu kontu identifikācijai lieto 
IBAN neatkarīgi no tā, vai gan maksātāja 

svītrots
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maksājumu pakalpojumu sniedzējs, gan 
maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vai maksājuma 
darījuma vienīgais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs atrodas tajā pašā 
dalībvalstī vai viens no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem atrodas citā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Pārsūtot maksājumu darījumus citam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam, 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji lieto 
ziņojumu formātus, kas balstīti uz 
standartu ISO 20022 XML.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Ja maksājumu pakalpojumu lietotājs 
ierosina vai saņem atsevišķus līdzekļu 
pārvedumus, kas ir apvienoti pārsūtīšanas 
vajadzībām, lieto ziņojumu formātus, kas 
balstīti uz standartu ISO 20022 XML.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Maksājuma saņēmējs, kurš akceptē 
kredīta pārvedumus, dara zināmu saviem 
maksātājiem savu IBAN un sava 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC 
katru reizi, kad tiek pieprasīts kredīta 
pārvedums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) maksātāja vārds un/vai maksātāja 
konta IBAN;

(i) maksātāja vārds;

Or. en

Pamatojums

Dažās Eiropas valstīs bankas konta numuru uzskata par īpaši jutīgiem personas datiem un to 
var paziņot trešai personai tikai nedaudzos gadījumos. Ņemot vērā krāpšanas iespēju, 
maksātāja bankas konta IBAN numuru nekad nevajadzētu automātiski darīt zināmu 
maksājuma saņēmējam bez maksātāja piekrišanas. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Maksātājs tikai vienreiz pirms pirmā 
tiešā debeta darījuma savam maksājuma 
saņēmējam dara zināmu savu IBAN un 
attiecīgā gadījumā sava maksājumu 

svītrots



PA\865128LV.doc PE462.912v01-0022/24 PA\865128LV.doc

LV

pakalpojumu sniedzēja BIC.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Ar pirmo tiešā debeta darījumu un 
vienreizējā tiešā debeta darījumiem, un ar 
katru nākamo tiešā debeta darījumu 
maksājuma saņēmējs nosūta savam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
informāciju, kas attiecas uz pilnvarojumu. 
Maksājuma saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs šādu informāciju, 
kas attiecas uz pilnvarojumu, nosūta 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam ar katru tiešā debeta 
darījumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Maksātājam ir iespēja savam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam dot 
norādījumus ierobežot tiešā debeta 
izmaksu ar zināmu summu vai 
periodiskumu, vai abiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Ja maksātāja un maksājuma saņēmēja 
nolīgumā nav paredzētas tiesības uz 
atmaksu, maksātāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc maksātāja 
pieprasījuma ir jāpārbauda katrs tiešā 
debeta darījums, lai pārliecinātos, vai 
iesniegtā tiešā debeta darījuma summa ir 
vienāda ar pilnvarojumā saskaņoto 
summu, pirms maksātāja konta 
debitēšanas, balstoties uz informāciju, kas 
attiecas uz pilnvarojumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) Maksātājam ir jābūt iespējai dot 
savam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam norādījumu bloķēt jebkādus 
tiešos debetus maksātāja kontā vai bloķēt 
jebkādus tiešos debetus, kas nāk no viena 
vai vairākiem konkrētiem maksājumu 
saņēmējiem, vai atļaut tiešos debetus, kas 
nāk no viena vai vairākiem konkrētiem 
maksājumu saņēmējiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums – 3. punkts – f apakšpunkts



PA\865128LV.doc PE462.912v01-0024/24 PA\865128LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) Gan maksājumu saņēmējam, gan 
maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam ir jāsaņem piekrišana (tieši vai 
netieši caur maksātāju), un pilnvarojumi 
kopā ar to vēlākiem pārlabojumiem un/vai 
atcēlumiem maksājumu saņēmēja 
uzdevumā ir jāglabā maksājumu 
saņēmējam vai trešai personai.

svītrots

Or. en


