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Temats: Lūgumraksts Nr. 0990/2010 ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā I. D. H., par 
kvītīm par skaidras naudas izņemšanu no bankomātiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Vācijā netiek izsniegtas kvītis par skaidras naudas 
izņemšanu no bankomātiem, lai gan citās valstīs tādas tiek izsniegtas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū („Maksājumu pakalpojumu direktīva) 
paredz virkni noteikumu, kas palielina nosacījumu pārredzamību un maksājumu pakalpojumu 
informācijas prasības. Kā noteikts direktīvas 21. apsvērumā „pārskatāmības labad šajā 
direktīvā būtu jāparedz saskaņotas prasības, lai nodrošinātu vajadzīgās informācijas 
sniegšanu pietiekamā apjomā maksājumu pakalpojumu lietotājiem gan attiecībā uz 
maksājumu pakalpojumu līgumu, gan maksājumu darījumiem”. Šie noteikumi nodrošina to, 
ka maksājumu pakalpojumu lietotāji saņem nepieciešamo informāciju pirms un pēc 
maksājuma veikšanas:
 Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz maksājumu pakalpojumu lietotājiem 
sīki izstrādāti noteikumi un nosacījumi (tostarp informācija par maksājumu pakalpojuma 
sniedzēju, maksājumu pakalpojumu iezīmēm, pakalpojuma maksu, tiesībām saņemt 
atmaksājumu) pirms ikviena maksājuma veikšanas.
 Jebkuras izmaiņas nosacījumos, tostarp attiecībā uz pakalpojuma maksu, pakalpojumu 
lietotājiem jāpaziņo vismaz divus mēnešus iepriekš.
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 Pēc maksājuma veikšanas maksājumu pakalpojumu lietotāji arī saņem informāciju par 
izpildītiem maksājumiem (summa, datums, pakalpojuma maksa), lai viņi varētu pārliecināties, 
ka maksājuma darījums pareizi izpildīts.

Tomēr attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas specifisko jautājumu direktīvas 47. panta 
2. punktā noteikts, ka pamatlīgumā var būt iekļauts nosacījums, ka informācija, kas jāsniedz 
pēc katra atsevišķa maksājuma darījuma (skaidras naudas izņemšana no bankomātiem), ir 
jāsniedz vai jādara pieejama periodiski vismaz reizi mēnesī, nevis pēc katra atsevišķa 
darījuma.

Vācijas tiesību akts, ar ko transponē Maksājumu pakalpojumu direktīvu, ir spēkā kopš 
2009. gada 31. oktobra.

Secinājumi

Ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo informāciju, nav iespējams konstatēt, vai lūgumraksta 
iesniedzējas norādītajā lietā varētu būt pārkāpti ES tiesību akti. Lūgumraksta iesniedzēja 
varētu pārbaudīt bankas, kas viņai izsniedza maksājuma karti, pamatlīguma noteikumus, īpaši 
to, vai viņa ir piekritusi noteikumam, saskaņā ar kuru atskaites par skaidras naudas izņemšanu 
no bankomātiem sniedz reizi mēnesī, nevis pēc katra atsevišķa darījuma.  Šaubu gadījumā 
lūgumraksta iesniedzēja var sazināties ar kompetentajām strīdus izskatīšanas iestādēm, kas 
Vācijā izveidotas pēc Maksājumu pakalpojumu direktīvas īstenošanas.

Vācijas kompetentā iestāde, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu — Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Vācijas ārpustiesas sūdzību izskatīšanas iestāde — Schlichtungsstelle bei der Deutschen 
Bundesbank (www.bundesbank.de).


