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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju, rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts par vienoto 
tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem 
spēkiem uz jaunu izaugsmi” (COM(2011)0206),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Komisijai „Jauna 
stratēģija vienotajam tirgum”,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem1,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par vienoto tirgu Eiropas 
iedzīvotājiem2,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu nākotni3,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu stratēģiju attiecībā 
uz patērētāju aizsardzības politiku4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 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/EK5,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra darba programmu 2011. gadam 
(COM(2010)0623),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 15. novembra darba programmu 2012. gadam 
(COM(2011)0777),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 29. novembra priekšlikumu par alternatīvu strīdu 
izšķiršanu saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par alternatīvu strīdu izšķiršanu) 
(COM(2011)0793),

                                               
1 OV C 161 E, 31.5.2011., 84. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0145.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0319.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0491.
5 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. jūlija ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu 
kontam1,

– ņemot vērā ietekmes novērtējumu attiecībā uz Komisijas 2011. gada 18. jūlija ieteikumu 
par piekļuvi pamatmaksājumu kontam (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 
2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 
2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 16. decembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem 
debetiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2010)0775),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 
2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu 
uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK, kā arī par 
Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK 
par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta uzdevumā veikto 2011. gada 15. novembra pētījumu 
„Banku pamatpakalpojumi”,

– ņemot vērā Igaunijas valstspiederīgās Triin Saag 2012. gada 17. februāra lūgumrakstu 
Nr. 0963/2011 par problēmām saistībā ar bankas konta slēgšanu Savienībā,

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

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

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

                                               
1 OV L 190, 21.7.2011., 87. lpp.
2 OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.
3 OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.
4 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
5 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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D. tā kā pašreizējie ierobežojošie atbilstības kritēriji, ko piemēro maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji attiecībā uz maksājumu kontu atvēršanu un kas ir plašāki par tiesību aktos 
prasīto, ierobežo tiesības uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Savienībā;

E. tā kā jāņem vērā banku pakalpojumu tradīciju dažādība Savienībā;

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

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

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

I. tā kā nenoliedzami pastāv cieša saikne starp zemu ienākumu līmeni, dzīvi bez bankas 
konta un sociālo un finansiālo atstumtību;

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

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

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

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

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



AP486.093v01-00 6/8 PA\897255LV.doc

LV

PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM:
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA 

SATURU

Ieteikums Nr. 1 (definīcijas)

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

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

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

Ieteikums Nr. 2 (piekļuve pamatmaksājumu kontam)

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

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

Dalībvalstīm jānodrošina, ka, ja tiek atteikta piekļuve pamatmaksājumu kontam, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstiski, nepārprotami skaidrā valodā un bez maksas 
informē patērētāju par šāda atteikuma pamatojumu un attaisnojumu, kā arī pārsūdzības 
iespējām. Ierobežojumus attiecībā uz tiesībām saņemt šādu informāciju var piemērot ar 
tiesību aktiem, ja šāds ierobežojums ir nepieciešams un proporcionāls pasākums, lai 
aizsargātu valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.
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Ieteikums Nr. 3 (pamatmaksājumu konta raksturojums)

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

Piekļuve pamatmaksājumu kontam nedrīkst būt atkarīga no papildpakalpojumu iegādes.

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

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

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

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

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

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

Jebkurā gadījumā patērētāja dati, tostarp saistībā ar viņa finanšu stāvokli, ir pienācīgi jāsargā, 
un tos nedrīkst nodot tālāk bez patērētāja piekrišanas. Jo īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad 
tiek noraidīts patērētāja pieteikums bankas konta atvēršanai.

Dalībvalstīm ir jāuzsāk informatīvas kampaņas par pamatmaksājumu kontu pieejamību, īpašu 
uzmanību pievēršot īstenojamajiem pasākumiem, kas nodrošinātu tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontiem, kā arī ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības mehānismiem. Ārkārtīgi 
svarīgi ir izglītot patērētājus finanšu jautājumos, tādējādi stiprinot viņu pašapziņu un 
nodrošinot viņu iekļaušanu iekšējā tirgū.
Jāparedz pienākums maksājumu pakalpojumu sniedzējiem rakstveidā sniegt patērētājiem 
nepieciešamo informāciju par piedāvāto pamatmaksājumu kontu.

Jānodrošina, lai noteikumi un informācija par maksājumu pakalpojumiem būtu pārredzami.
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Ieteikums Nr. 4 (ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismi)

Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek noteiktas atbilstīgas un efektīvas sūdzību un pārsūdzības 
procedūras ārpustiesas strīdu risināšanai, vajadzības gadījumā izmantojot pastāvošās 
struktūras.

Ieteikums Nr. 5 (īstenošana un uzraudzība)

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

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

Komisijai jāpārbauda saņemtie dati un jāizdara secinājumi par šā instrumenta iedarbīgumu 
gan attiecībā uz iedzīvotājiem, kuriem nav bankas konta, gan uz mobilajiem darba ņēmējiem.
Vajadzības gadījumā Komisijai jāizstrādā atbilstoši priekšlikumi par Eiropas tiesību aktu 
turpmāku izstrādi šajā jomā.


