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Temats: lūgumraksts Nr. 0436/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Andreas 
Löw, par prasību bankām piedāvāt vienotas TAN procedūras tiešsaistes 
pakalpojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pēc Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 
īstenošanas gandrīz katra banka ir izveidojusi savu tiešsaistes bankas pakalpojumu lietotni un 
aparatūras prasības vajadzīgajām ierīcēm ļoti atšķiras. Viņš norāda, ka ne visas bankas 
izmanto tādas drošas zemu izmaksu shēmas kā Chip-TAN. Tāpēc banku klienti bieži izmanto 
tiešsaistes banku pakalpojumu lietotnes vecās Android ierīcēs. Pēc lūgumraksta iesniedzēja 
domām, ja bankas nolemtu izmantot tādas shēmas kā Chip-TAN, patērētājiem būtu vieglāk 
izvēlēties starp dažādām bankām un tajā pašā laikā tiktu garantēts augsts drošības līmenis.

2. Pieņemamība

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

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

Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas1 97. pantā noteikts, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem katru reizi, kad maksātājs iniciē elektronisku maksājumu darījumu, jāpiemēro 
droša lietotāju autentificēšana. Droša lietotāju autentificēšana palīdzēs samazināt krāpšanas 
risku, veicot elektroniskos maksājumus un izmantojot interneta bankas pakalpojumus. Lai 

1Eiropas 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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piemērotu drošu lietotāju autentificēšanu, maksātājiem, iniciējot elektroniskos maksājumus, ir 
jāizmanto vismaz divi no trim autentifikācijas elementiem (proti, “valdījums” jeb kaut kas tāds, 
kas ir mūsu valdījumā, “zināšanas” jeb kaut kas tāds, ko mēs zinām, un “neatņemamas īpašības” 
jeb kaut kas tāds, kas mums piemīt, piemēram, biometrija). 

Saskaņā ar Otro maksājumu pakalpojumu direktīvu maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
pienākums ir izstrādāt ar drošu lietotāju autentificēšanu saderīgus risinājumus, kuros izmantoti 
divi no trim elementiem, kā paskaidrots iepriekš. Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva 
nodrošina “tehnoloģiju neitralitāti”, proti, tā nedod tiesības noteikt, piemēram, karšu lasītāja vai 
paroļu izmantošanu par obligātu drošai lietotāju autentificēšanai. 

Komisija atzīst, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītais Chip-TAN2 risinājums ir gan drošs, gan 
ērts. Tā arī atzīst, ka, ja visas bankas izvēlētos vienādas autentifikācijas metodes, kas saderīgas 
ar drošu lietotāju autentificēšanu, patērētājiem būtu vieglāk izvēlēties starp dažādām bankām 
un tajā pašā laikā tiktu garantēts augsts drošības līmenis. No otras puses, Komisija uzskata, ka 
prasība, lai maksājumu pakalpojumu sniedzēji garantētu augstu drošības līmeni, vienlaikus 
dodot tiem iespēju brīvi izstrādāt ar drošu lietotāju autentificēšanu saderīgas autentifikācijas 
metodes (piemēram, izmantojot lietotnes, karšu lasītājus vai citas ierīces), palielina konkurenci 
starp tirgus dalībniekiem un mudina tos izstrādāt patērētājiem visdraudzīgāko risinājumu.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajam 
jautājumam, lai gan tas ir attiecināms, nav vajadzīgi turpmāki pasākumi vai turpmāka rīcība. 
Komisija neuzskata par lietderīgu pieprasīt bankām īstenot drošu lietotāju autentificēšanu, 
izmantojot Chip-TAN. Komisija izvērtēs prasības par drošu lietotāju autentificēšanu 
īstenošanu, pārskatot Otro maksājumu pakalpojumu direktīvu. 

2 TAN =darījuma autentifikācijas numurs (Transaction Authentication Number).


