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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0260/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Daniel 
Hans Jan Hinkelmann, par PayPal pārskaitījumiem, ko veic nepilngadīgie

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu pieprasīt, lai visi naudas pārskaitījumi, kas 
veikti, izmantojot PayPal, tiktu atcelti un lai to saņēmējs tiktu informēts, ja konta lietotājs 
neatbilst minimālā vecuma prasībai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, ņemot vērā to, ka 
nepilngadīgajiem ir ierobežota rīcībspēja, nauda, ko pārskaitījuši nepilngadīgie, būtu jāatgriež 
atpakaļ tajā bankas kontā, no kura tā nākusi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 20. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Komisijas apsvērumi 

ES tiesību aktos par maksājumu pakalpojumiem nav noteikts, kam var sniegt maksājumu 
pakalpojumus, un jo īpaši tajos nav noteiktas vecuma prasības maksājumu pakalpojumu 
lietotājiem. Direktīva (ES) 2015/23661 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū tikai 
norāda, ka “maksājumu pakalpojumu lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto 
maksājumu pakalpojumu kā maksātājs, maksājuma saņēmējs vai abi. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (dokuments attiecas uz EEZ), (OV L 337, 23.12.2015., 35.–
127. lpp.).
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Vecums, kurā persona iegūst tiesībspēju un rīcībspēju stāties līgumattiecībās, var atšķirties 
atkarībā no dalībvalsts un tiesiskā konteksta. Principā Vācijas tiesību aktos ir paredzēts, ka 
personas, kas vēl nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst stāties līgumattiecībās bez viņu 
aizbildņa piekrišanas.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal”) noteikumi un nosacījumi par PayPal konta 
un PayPal pakalpojumu izmantošanu, kas pieejami PayPal tīmekļa vietnē 
(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE), paredz, 
ka, “ja esat fiziska persona, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un jābūt pilnai rīcībspējai un 
tiesībspējai stāties līgumattiecībās par PayPal konta atvēršanu un PayPal pakalpojumu 
izmantošanu”.

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā nepilngadīgais veica strīdīgos maksājumu 
darījumus, izmantojot citas personas PayPal kontu, kura bija darījusi iespējamu nepilngadīgā 
piekļuvi savam PayPal kontam. Tāpēc šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja izvirzītais jautājums 
izriet no PayPal pakalpojumu izmantošanas, pārkāpjot PayPal noteikumus.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka tās turpmāka rīcība šajā jautājumā nav 
pamatota.

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE

