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ĪSS PAMATOJUMS

Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir uzlabot ar maksājumu kontiem saistīto tarifu 
informācijas pārredzamību un salīdzināmību, veicināt maksājumu kontu maiņu, maksājumu 
kontu jomā likvidēt diskrimināciju dzīvesvietas dēļ un visā ES nodrošināt piekļuvi 
maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām.

Šajā saistībā priekšlikums ir galvenokārt virzīts uz to, lai ieviestu to visraksturīgāko 
maksājumu pakalpojumu sarakstu, kuriem valsts līmenī piemēro tarifus, un noteikt 
standartizētu ES līmeņa terminoloģiju, tostarp kopīgi lietotus terminus un definīcijas 
pakalpojumiem, kas ir kopīgi vismaz vairākumā dalībvalstu. Pašlaik spēkā esošajā direktīvā 
par maksājumu pakalpojumiem (Direktīva 2007/64/EK) ir ietverti kopīgi noteikumi par 
pakalpojumu pārredzamību un noteiktas prasības attiecībā uz informāciju par maksājumu 
pakalpojumiem, taču tajā nav paredzēti konkrēti pasākumi, lai izveidotu mehānismus, kas 
nodrošinātu maksājumu kontu tarifu salīdzināmību.

Saskaņā ar iepriekš minēto dalībvalstīm būs jānosaka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
pienākums nodrošināt maiņas pakalpojumu ikvienam patērētājam, kam ir atvērts konts pie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kurš darbojas Savienībā. Šī vajadzība izriet no 
maksājumu kontu ierobežotās mobilitātes ES, kuras iemesls savā ziņā ir tas, ka patērētājiem 
tiek sniegta nepietiekama — un bieži vien neskaidra — informācija par kontu maiņas 
procedūru, un dažos gadījumos trūkst maksājumu pakalpojumu sniedzēju personāla atbalsta.

Šis priekšlikums arī nodrošinās piekļuvi pamatpakalpojumiem visiem ES patērētājiem un 
aizliegs diskrimināciju dzīvesvietas dēļ pret tiem patērētājiem, kuri vēlas atvērt maksājumu 
kontu ārpus savas izcelsmes valsts, tādējādi ieguvēji būs gan maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, gan patērētāji.

Priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants. Priekšlikuma 
mērķis ir, izveidojot ES līmeņa sistēmu priekšlikumā ietvertajās jomās, likvidēt atlikušos 
šķēršļus attiecībā uz maksājumu pakalpojumu brīvu apriti un — plašākā nozīmē — preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti, kā arī personu brīvu pārvietošanos, kam svarīgs ir 
pilnībā integrēts un attīstīts vienots maksājumu pakalpojumu tirgus. Šis priekšlikums novērš 
arī jebkādu turpmāku vienotā tirgus sadrumstalotību, kas varētu rasties, ja dalībvalstu 
reglamentējošā darbība šajā jomā būtu atšķirīga un nesaskaņota. Ierosinātajos grozījumos ir 
labotas konkrētas neprecizitātes Komisijas iesniegtajā direktīvas priekšlikumā, un tie ir vērsti 
uz to, lai uzlabotu tiesību akta kvalitāti, ļaujot efektīvāk sasniegt tajā noteiktos mērķus.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir kodolīga un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

(12) Patērētāji vislielāko labumu gūtuno 
informācijas, kas ir kodolīga, precīza un 
viegli salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas vai maldinošas informācijas riska.

Grozījums Nr. 2

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 patērētāju 
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 
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 

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērētāju 
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 
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 
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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.

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.

Pamatojums

Rezerves iespēju piedāvājums ļoti mazu summu apmērā saistībā ar maksājumu kontiem ar 
pamatfunkcijām ir pretrunā prasībai, kas noteikta Komisijas priekšlikuma 16. panta 
4. punktā, ka patērētājam netiek piedāvātas konta pārtēriņa iespējas savienojumā ar šādiem 
kontiem, savukārt teksts kļūst neskaidrs tāpēc, ka nav precīzākas definīcijas jēdzienam „ļoti 
mazas summas” un nav noteikts ierobežojums šādām summām.

Grozījums Nr. 3

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 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti 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.
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Pamatojums

Ir pietiekami nodrošināt, ka to visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu sarakstā, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi, ir iekļauts vairākums visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu, 
nenosakot tiem precīzu apjomu, jo nav iespējams ņemt vērā atšķirības starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

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 pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam saprotamu
tarifu informācijas dokumentu, kurā 
iekļauts 3. panta 5. punktā minēto 
visraksturīgāko pakalpojumu saraksts un 
atbilstīgie katra pakalpojuma tarifi, ja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji šādus 
pakalpojumus piedāvā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

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.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 6

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 3. panta 5. punktā minēto
visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu 
saraksts un saistītās definīcijas.

Pamatojums

Būtu jāiekļauj atsauce uz visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu sarakstu, kas minēts 
3. panta 5. punktā,  jo tieši šis saraksts ir minēts 4. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji
paredzētajā darba laikā bez maksas 
nodrošina tarifu informācijas dokumentu 
un glosāriju pastāvīgā informācijas nesējā 
telpās, kas pieejamas patērētājiem, un
vienmēr elektroniskā veidā savās tīmekļa 
vietnēs.

Pamatojums

Piekļuves maksājumu pakalpojumu sniedzēju telpām nodrošināšana ārpus darba laika ir 
prasība, kuru maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu grūti izpildīt, un šī ir joma, attiecībā 
uz kuru priekšlikumā vajadzētu saglabāt elastīgumu, tādējādi ņemot vērā īpašos valsts 
apstākļus.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tajā ir skaidri atklāti tās īpašnieki un 
finansējums;

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) tā ir objektīva un tajā ir precīzi 
noteikti kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu 
jebkuram maksājumu pakalpojumu 
lietotājam ieteicamo maksājumu kontu;

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) ne tās mājas lapā, ne arī cenu 
salīdzināšanas lapās netiek demonstrēta 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju, viņu 
pārstāvju, meitasuzņēmumu vai zīmolu 
reklāma;

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgos 
gadījumos 3. panta 5. punktā minētie 
termini;

(b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgā 
gadījumā 3. panta 5. punktā minētā 
Savienības standartizētā terminoloģija;

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tajā ir paredzētas sistēmas interešu 
konfliktu novēršanai, lai nodrošinātu, ka 
nekādas tiešas vai netiešas īpašuma 
tiesības vai komerciālas attiecības nekavē 
ievērot šajā punktā minētos nosacījumus;

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz 2018. gada beigām tiek izveidotas 
arī Eiropas mēroga tīmekļa vietnes, kurās 
tiek salīdzināta maksa, ko par saviem 
piedāvātajiem ar maksājumu kontiem 
saistītajiem pakalpojumiem pieprasa 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
dažādās dalībvalstīs.
Eiropas Komisija līdz šim laikam izveido 
publiski pieejamu Eiropas līmeņa 
salīdzināšanas tīmekļa vietni, ko vada 
sadarbībā ar EBI.
Līdz minētajam datumam Eiropas 
Komisija, izmantojot deleģēto aktu 
saskaņā ar 24. pantu, izstrādā arī 
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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. Eiropas 
Komisija saglabā tiesības atteikt 
privātajiem operatoriem akreditācijas 
piešķiršanu vai atcelt piešķirtu 
akreditāciju, ja netiek ievēroti 2. punktā 
noteiktie pienākumi.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Eiropas 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 pamatnostādnes attiecībā uz 
maksājumu kontu pārrobežu maiņu.
Portālā arī tiek publicēts 20. pantā minēto 
dažādo valsts kompetento iestāžu saraksts 
un kontaktinformācija un nodrošināta šā 
sarasta viegla pieejamība.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar maksājumu 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs neliek 
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konta slēgšanu piemēro nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tiek 
noteikti saskaņā ar Direktīvas 2007/64/EK 
45. panta 2. punktu.

patērētājam maksāt par maksājumu konta 
slēgšanu, ko pie tā ir atvēris šis patērētājs.

Grozījums Nr. 17

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 nododošais 
vai saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs neliek patērētājam maksāt par
jebkuru pakalpojumu, kas sniegts saskaņā 
ar 10. pantu.

Grozījums Nr. 18

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 
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 10. pantā minētie 
noteikumi.
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Grozījums Nr. 19

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;

Pamatojums

Maksājumu pakalpojumu sniedzēju rīcībā nav tādu līdzekļu, kas ļautu noteikt, vai 
patērētājiem ir maksājumu konts pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, attiecībā uz 
kuru var veikt maksājumu pamatpakalpojumus, neprasot, lai cita banka attiecīgi atklātu 
tirdzniecības vai bankas noslēpumus.

Grozījums Nr. 20

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. Šīs iestādes 
cieši sadarbojas ar citu dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu 
šajā direktīvā paredzēto pasākumu 
pareizu un pilnīgu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Pamatojums

Iebildumu izteikšanai paredzētais laikposms ir jāpagarina, lai Parlamentam un Padomei dotu 
iespēju rūpīgi iepazīties ar deleģēto aktu un novērtēt, vai tā pieņemšana šādā veidā ir 
piemērota un pareiza.
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