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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0964/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Mariadele Secchi, par to, ka bankas un kredītiestādes nepārbauda naudas 
pārveduma saņēmēju identitātes atbilstību attiecīgajai IBAN informācijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina ES iestādes prasīt, lai valsts bankas, kredītiestādes un pasta 
iestādes nodrošinātu naudas pārveduma saņēmēju vārda un uzvārda atbilstību attiecīgajai IBAN 
informācijai. Viņa pauž bažas par to, ka, nenosakot šādu pienākumu, par informācijas pārbaudi 
atbild tikai klienti, tādējādi radot kļūdu un krāpšanas iespējas. Viņa apgalvo, ka, pārbaudot 
naudas pārveduma saņēmēju identitātes atbilstību attiecīgajai IBAN informācijai, varētu 
novērst ne tikai kļūdas, bet arī nelikumīgas darbības, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Pāreja uz starptautisko bankas konta numuru (IBAN) izmantošanu pārskaitījumiem starp banku 
kontiem ir sekmējusi to, ka Eiropā ievērojami samazinājies tādu noraidīto un kļūdaino darījumu 
skaits, kuros bija nepareizi norādīts vai nepareizi uzrakstīts saņēmēja vārds. 

IBAN koda veidošanas princips aizsargā lietotāju no izplatītāko kļūdu pieļaušanas, kas saistītas 
ar konta numura ievadīšanu elektroniskā ierīcē vai papīra veidlapā, jo tajā ir iekļauti pārbaudes 
cipari (pirmie divi cipari pēc valsts koda). Nepareizi IBAN numuri (pārāk īsi, pārāk gari vai ar 
kļūdainiem cipariem konta numurā) tiek noraidīti un šādi pārvedumi netiek uzsākti. 
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Turklāt saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (AMLD)1 
bankām, uzsākot darījumu attiecības, ir jāpiemēro klienta uzticamības pārbaudes (CDD) 
prasības (t. i., jānoskaidro un jāpārbauda klientu identitāte, jāuzrauga darījumi un jāziņo par 
aizdomīgiem darījumiem). Tādēļ saņēmējai bankai ir zināma konta turētāja identitāte.

Jānorāda arī, ka nav saņemtas ziņas par ievērojamu noziedzīgu darbību pieaugumu pēc IBAN 
ieviešanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, bankām nav jāveic IBAN īpašnieka vārda/nosaukuma pārbaudes, 
lai gan tās var to darīt. 

Secinājumi

Komisija no iepriekš minētā secina, ka, lai gan lūgumraksta iesniedzējas ierosinājumam var 
pievērst uzmanību, šajā gadījumā nav pamata turpmākai rīcībai.

4. REV Komisijas atbilde, kas saņemta 2022. gada 15. februārī

SEPA regulā (ES) Nr. 260/20122 (“regula”) ir paredzēti noteikumi kredīta pārvedumiem un 
tiešā debeta maksājumiem euro ar vienādiem nosacījumiem visā ES. Viena no regulā 
noteiktajām tehniskajām prasībām bija starptautiskā bankas konta numura (IBAN) izmantošana 
par konta identifikatoru. Pāreja uz IBAN izmantošanu pārskaitījumiem starp banku kontiem ir 
sekmējusi to, ka Eiropā ievērojami samazinājies tādu noraidīto un kļūdaino darījumu skaits, 
kuros bija nepareizi norādīts vai nepareizi uzrakstīts saņēmēja vārds. 

IBAN ir starptautisks standarts, kas sastāv no ne vairāk kā 34 burtciparu rakstzīmēm, ko veido 
valsts kods, divi pārbaudes cipari un numurs, kas ietver iekšzemes bankas konta numuru, filiāles 
identifikatoru un iespējamo maršrutēšanas informāciju. Pārbaudes cipari ļauj pārbaudīt bankas 
konta numuru, lai apstiprinātu tā integritāti pirms darījuma iesniegšanas. IBAN koda 
veidošanas princips tādējādi aizsargā lietotāju no izplatītāko kļūdu pieļaušanas, kas saistītas ar 
konta numura ievadīšanu elektroniskā ierīcē vai papīra veidlapā. Nepareizs IBAN (pārāk īss, 
pārāk garš vai ar kļūdainiem cipariem konta numurā) tiek noraidīts un šādi pārvedumi netiek 
uzsākti. 

Turklāt saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (AMLD)3 
bankām, uzsākot darījumu attiecības, ir jāpiemēro klienta uzticamības pārbaudes (CDD) 
prasības (t. i., atverot klientu kontu, ir jānoskaidro un jāpārbauda to identitāte). Tādēļ saņēmējai 
bankai ir zināma tā konta turētāja identitāte, kurš saņem līdzekļus. 

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka saņēmēju vārda un uzvārda atbilstības 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK 
un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 141, 5.6.2015., 73.–117. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un 
darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 94, 30.3.2012., 22.–37. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 
2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 
finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)
PE/72/2017/REV/1, OV L 156, 19.6.2018., 43.–74. lpp.
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nepārbaudīšana varētu sekmēt krāpšanu. Komisijai nav zināms par noziedzīgu darbību būtisku 
pieaugumu pēc IBAN ieviešanas. Saskaņā ar ES tiesību aktiem bankām pašlaik nav pienākuma 
pārbaudīt saņēmēju vārda un uzvārda atbilstību IBAN. Tomēr bankām ir atļauts veikt šādas 
pārbaudes pēc saviem ieskatiem. 

Komisijas 2020. gada 24. septembra paziņojumā par stratēģiju “Neliela apjoma maksājumi”4 
tika paziņots, ka “Attiecībā uz maksājumiem ar lielāku krāpšanas risku Komisija novērtēs, vai 
prasība pārbaudīt, vai sakrīt saņēmēja vārds un IBAN, var būt efektīva, lai novērstu krāpšanu, 
piemēram, “sociālo inženieriju”, kas ietver cilvēku manipulēšanu ar mērķi panākt, ka viņi veic 
noteiktas darbības vai izpauž konfidenciālu informāciju.”.

Komisija apzinās, ka valstīs, kurās pastāv šāds IBAN un saņēmēju vārda un uzvārda atbilstības 
pārbaudes pakalpojums, piemēram, Nīderlandē, krāpšanas un kļūdu līmenis ir ievērojami 
samazinājies. Komisija ir informēta arī par diskusijām citās dalībvalstīs, toskait Beļģijā, par 
šāda pakalpojuma iespējamu ieviešanu. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atzīst, ka lūgumraksta iesniedzējas ierosinājums varētu 
būt pamatots. Komisija pašlaik izvērtē šāda pakalpojuma priekšrocības un trūkumus ES līmenī, 
jo īpaši saistībā ar savu darbu zibmaksājumu jomā, Šī izvērtēšana būtu jāpabeidz 2022. gadā.

4 COM(2020) 592 final.


