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Temats: Lūgumraksts Nr. 2066/2013, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Gredo 
Förster, par vārda/nosaukuma un numura pārbaudi banku transfertos, 
izmantojot IBAN/BIC

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa atjaunot vārda/nosaukuma un numura pārbaudi banku 
transfertos. Viņš apgalvo, ka šī pārbaude agrāk bija obligāta, bet tika atcelta līdz ar IBAN/BIC
kodu ieviešanu transfertos. Lūgumraksta iesniedzējs ir saskāries ar problēmām maksājumu 
veikšanā, izmantojot IBAN/BIC. Viņš uzskata, ka ir jāatjauno vārda/nosaukuma un numura 
pārbaude, un lūdz Eiropas Parlamentu attiecīgi rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 18. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) ieviešana neizmainīja konta turētāja 
vārda/nosaukuma un transfertā uzrādītā konta turētāja vārda/nosaukuma salīdzinošo pārbaudi. 
Bankām šīs salīdzinošās pārbaudes veikšana nebija obligāta arī pirms IBAN ieviešanas.

Maksājumu pakalpojumu direktīvas1 74. panta 1. punktā ir noteikts: „Ja kādu maksājuma 
uzdevumu izpilda saskaņā ar unikālu identifikatoru [IBAN/BIC], maksājuma uzdevumu 

                                               
1 Maksājumu pakalpojumu direktīva (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&qid=1426783966602&from=LV).



PE551.812v01-00 2/2 CM\1052979LV.doc

LV

uzskata par pareizi veiktu attiecībā uz unikālajā identifikatorā norādīto maksājuma saņēmēju”.
Tā mērķis ir uzlabot automatizāciju un palielināt maksājumu ātrumu. Drukas kļūdām 
nevajadzētu izraisīt nepareizus naudas transfertus. Kontrolcipari IBAN kodā palīdz atklāt 
cilvēka pieļautas kļūdas, tādas kā nepareizi ievadītu ciparu.

Ja maksātājs naudas transfertam izmanto pareizu IBAN/BIC, par naudas nosūtīšanu uz 
nepareizu kontu atbild banka. Ja maksātājs izmanto nepareizu konta informāciju, par 
nepareizu transfertu atbild viņš pats. Turklāt, lai nepieļautu konta atvēršanu ar viltotu vārdu, 
bankām, atverot kontus, ir jāveic pārbaudes saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanu. Tam būtu jānovērš situācija, kad maksātājs pārskaita naudu uz pastāvošu kontu, ko 
izmanto krāpnieks.

Jāatzīmē, ka 74. panta 2. punkta 2. daļā ir noteikts: „Maksātāja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs tomēr pieliek samērīgas pūles, lai atgūtu maksājumu darījumā iesaistītos naudas 
līdzekļus. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs var iekasēt no maksājumu pakalpojumu 
lietotāja maksu par līdzekļu atgūšanu, ja tas ir paredzēts pamatlīgumā”. Citiem vārdiem sakot, 
jūsu bankai (maksājumu pakalpojumu sniedzējam) būtu jāpieliek samērīgas pūles, lai atgūtu 
jūsu (maksājumu pakalpojumu lietotāja) naudu. Tomēr banka no jums par šo pakalpojumu var 
iekasēt attiecīgu maksu.

Secinājums

Maksājumu pakalpojumu direktīvas 74. panta 1. punktā ir noteikts: „Ja kādu maksājuma 
uzdevumu izpilda saskaņā ar unikālu identifikatoru [IBAN/BIC], maksājuma uzdevumu 
uzskata par pareizi veiktu attiecībā uz unikālajā identifikatorā norādīto maksājuma saņēmēju”.
Tā mērķis ir uzlabot automatizāciju un palielināt maksājumu ātrumu. Eiropas Komisija 
uzskata, ka tas nodrošina pareizo līdzsvaru starp ērtumu patērētājiem maksājumu drošību.


