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Temats: Lūgumraksts Nr. 0963/2011, ko iesniedza Igaunijas valstspiederīgā Triin 
Saag, par grūtībām slēgt bankas kontu ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai, Igaunijas pilsonei, kura dzīvoja Itālijā studiju laikā, bija pasta 
bankas konts Poste Italiane Spa. Pēc pārcelšanās uz dzīvi Beļģijā bankai 2011. gada jūlijā tika 
nosūtīta vēstule ar lūgumu slēgt bankas kontu Itālijā un pārskaitīt naudu uz Beļģijas bankas 
kontu. Poste Italiane atbildēja, ka nav iespējams slēgt bankas kontu un pārskaitīt naudu uz 
„ārvalsts” (t. i., Beļģijas) bankas kontu, ja vien lūgumraksta iesniedzēja nepaziņos adresi 
Itālijā, uz kuru varētu nosūtīt atlikušos līdzekļus čeka veidā.

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai Poste Italiane Spa izmantotā procedūra atbilst 
principiem par personu brīvu pārvietošanos, preču un pakalpojumu brīvu apriti ES un iekšējā 
tirgus darbību kopumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija ir nobažījusies par šķēršļiem, ar ko jāsaskaras patērētājiem, kad tie vienotā tirgus 
ietvaros mēģina mainīt bankas kontus. ES banku nozarē 2007. gadā tika uzsākta 
pašregulācijas iniciatīva, taču tā nesniedza vēlamos rezultātus. Tādēļ Komisija apsver, vai šajā 
jomā būtu nepieciešama regulējoša rīcība. 

Pašlaik noteikumi, kas zināmā mērā varētu attiekties uz šo lietu, ir ietverti Eiropas Parlamenta 
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un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem 
iekšējā tirgū (Maksājumu pakalpojumu direktīva — MPD). 

MPD 45. pantā ir izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem maksājumu pakalpojumu lietotāji un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji var lauzt līgumu. Tie ietver arī bankas konta slēgšanu. Kā 
papildus izskaidrots 29. apsvērumā, noteikumu mērķis ir atvieglot patērētāju mobilitāti, jo 
īpaši paredzot iespēju patērētājiem bez maksas izbeigt pamatlīgumu pēc viena gada. Tomēr 
minētais pants neattiecas uz atlikušās naudas pārskaitīšanu uz citu banku. 

Protams, ka konta īpašnieks var pieprasīt pārskaitīt naudu no viena bankas konta uz citu 
kontu, pirms viņš pieprasa konta slēgšanu. Saskaņā ar MPD 65. pantu maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs tikai ārkārtas apstākļos var atteikties izpildīt maksājuma uzdevumu. 
Tādā gadījumā tam jāpaziņo konta īpašniekam par iemesliem. No Komisijas rīcībā esošās 
informācijas nav skaidrs, kādēļ Itālijas banka atsakās pārskaitīt atlikušo naudu uz Beļģiju. 
Nav arī skaidrs, kādēļ ir svarīga saņēmēja bankas konta valstspiederība.

Balstoties uz pieejamo informāciju, nešķiet, ka problēma ir radusies no tā, ka Itālijas varas 
iestāde ir nepareizi transponējusi vai piemērojusi šobrīd spēkā esošos Eiropas Savienības 
tiesību aktus. Eiropas Komisija nevar iejaukties līgumiskajās attiecībās starp banku un tās 
klienti. Tas būtu jādara kompetentajām valsts varas iestādēm, kā tas noteikts MPD 5. nodaļā. 
MPD 5. nodaļā ir arī noteikts dalībvalstu pienākums nodrošināt patērētājiem īpašas 
ārpustiesas sūdzību un pārsūdzību procedūras.

Secinājumi

Šajā gadījumā Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējai vērsties pie Poste Italiane un 
noskaidrot, vai būtu iespējams atlikušo naudu pārskaitīt uz citu bankas kontu pirms pasta 
konta slēgšanas. Ja Poste Italiane joprojām atsakās slēgt kontu vai neatlaidīgi norāda, ka 
atlikusī nauda jānosūta uz adresi Itālijā, nenorādot tam objektīvus iemeslus, lūgumraksta 
iesniedzēja var apsvērt iespēju griezties Arbitro Bancario e Finanziario — par ārpustiesas 
sūdzību un pārsūdzību procedūrām kompetentajā varas iestādē Itālijā. Tās kontaktinformācija 
ir šāda: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Tālrunis +39 06 47929235
Fakss +39 06 4792 94208
E-pasts:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Tīmekļa vietne: www.arbitrobancariofinanziario.it


