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Vanhelmont, par euro banknošu un monētu juridisko statusu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka ir ierobežotas iespējas maksāt ar skaidru naudu 
publiskajos tirdzniecības automātos (piemēram, publiskajās autostāvvietās), un apgalvo, ka 
tas ir ES tiesību aktu pārkāpums.  Viņš atgādina, ka maksājuma saistību gadījumā kreditors 
nedrīkst atteikties pieņemt euro banknotes un monētas, ja vien puses nav vienojušās par citu 
maksāšanas līdzekli. Viņš arī apgalvo, ka skaidras naudas maksājumu iespēju trūkums ir īpaši 
problemātisks personām ar invaliditāti, kurām dažos gadījumos var nebūt piekļuves bankas 
kartēm vai viedtālruņu maksājumu lietojumprogrammām. Viņš mudina Eiropas Parlamentu 
garantēt iedzīvotājiem iespēju jebkurā laikā norēķināties ar euro banknotēm un monētām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī.

Maksājumu ieradumi Eiropā ir attīstījušies, pateicoties jaunām tehnoloģijām, un pēdējo gadu 
tendence ir tāda, ka arvien vairāk maksājumu darījumi tiek veikti ar elektroniskiem līdzekļiem. 
Diezgan bieži cilvēki vēlas nokārtot parādus vai veikt maksājumus valsts iestādēm skaidrā 
naudā, piemēram, lai samaksātu par pašvaldības autostāvvietu izmantošanu.

Dažas valsts pārvaldes iestādes, piemēram, Alstā un Briselē, ierobežo skaidras naudas 
izmantošanu. Tāda lēmuma pieņemšanu šīs iestādes attiecina uz zemāku publisko izmaksu 
iegūšanu, kas veidojas stāvvietas skaitītājiem darbojoties bezskaidras naudas maksāšanas veidā 
(nav vandālisma vai zādzības riska), un piedāvā dažādas bezskaidras naudas maksāšanas 
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iespējas. Šie maksāšanas līdzekļi ietver debetkartes (Direktīva 2014/92/ES1 par maksājumu 
kontiem ES dod tiesības iedzīvotājiem uz pamatmaksājumu kontu neatkarīgi no personas 
dzīvesvietas vai finanšu stāvokļa), kredītkartes vai maksājumu kartes, izmantojot īsziņu 
pakalpojumu (SMS) vai viedtālruņu lietotnes. Šajā kontekstā ir saprotams, ka cilvēki, kas vēlas 
vai var maksāt tikai ar skaidru naudu, saskaras ar grūtībām, ja viņi vēlas maksāt par publisku 
autostāvvietu.

Euro banknotes un euro monētas ir (vienīgais) likumīgais maksāšanas līdzeklis eurozonā 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 128. panta 1. punktu un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 974/982 10. un 11. pantu. Komisijas Ieteikumā3 (2010. gada 22. marts) par 
euro banknošu un monētu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusa darbības jomu un ietekmi ir 
izklāstīti daži vispārīgi principi attiecībā uz euro banknošu un monētu kā likumīga maksāšanas 
līdzekļa darbības jomu un ietekmi.

Komisija uzskata, ka dalībvalstis var ieviest ierobežojumus skaidras naudas maksājumiem, 
pamatojoties uz rīcībpolitiku savas kompetences ietvaros, un ciktāl Savienība nav īstenojusi 
savu kompetenci, izņemot monetāro politiku (attiecībā uz kuru Savienībai ir ekskluzīva 
kompetence), ja vien pastāv pienācīgs sabiedriskās kārtības mērķis un ierobežojums ir 
nepieciešams un samērīgs ar šo mērķi.

Jautājumu par to, vai valsts pārvaldes iestādes var likumīgi atteikt skaidras naudas maksājumus, 
var izskatīt tikai kompetentās tiesas, jo īpaši pamatojoties uz LESD 128. pantu un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 974/98. Šie tiesību akti un principi ir prioritāri pār jebkuriem valsts tiesību 
aktiem, un to interpretācija ir tiesas kompetencē.

Vācijas Federālā administratīvā tiesa ir iesniegusi Eiropas Savienības Tiesai (EST) jautājumus, 
lai iegūtu prejudiciālu nolēmumu par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem saistībā ar valsts 
pārvaldes iestāžu parādu nokārtošanu (apvienotās lietas C-422/19 un C-423/19). Lietas attiecas 
uz sabiedriskās apraides piekļuves maksājumu veikšanu skaidrā naudā, ko Vācijas kompetentā 
administrācija ir atteikusi, pamatojoties uz reģionālo likumu, kas nosaka parāda nokārtošanu 
tikai ar bezskaidras naudas līdzekļiem. Lai gan šī lieta neattiecas uz skaidras naudas 
maksājumiem par publisko autostāvvietu un to ierobežo Vācijas tiesas iesniegtie konkrētie 
jautājumi, ir sagaidāms, ka EST sniegs norādījumus par to, vai un ar kādiem nosacījumiem 
saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem var atteikt skaidras naudas maksājumus valsts 
pārvaldes iestādēm. Tāpēc šis spriedums kopumā ietekmēs šajā lūgumrakstā izvirzīto 
jautājumu. Eiropas Savienības Tiesā ir notikusi mutiska uzklausīšana, ģenerāladvokāta 
Pitruzzella atzinums tika sniegts 2020. gada 29. septembrī, un varētu sagaidīt, ka prejudiciālais 
nolēmums tiks pieņemts 2020. gada rudenī/ziemā.

Attiecībā uz publisko autostāvvietu ierobežoto pieejamību, par ko sūdzas lūgumraksta 
iesniedzējs, Komisijai ir jāuzsver, ka apbūvētās vides pieejamība šajā konkrētajā teritorijā 
galvenokārt ir valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pārvaldes kompetencē. Pašlaik ES līmenī 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu 
salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (dokuments attiecas 
uz EEZ, OV L 257, 28.8.2014., 214.–246. lpp.).
2 Padomes Regula (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par euro ieviešanu (OV L 139, 11.5.1998., 1.–5. lpp.).
3 Komisijas Ieteikums (2010. gada 22. marts) par euro banknošu un monētu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusa 
darbības jomu un ietekmi (OV L 83, 30.3.2010., 70.–71. lpp.).
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publiskajām iestādēm nav pienākums ievērot publisko autostāvvietu pieejamības prasības.

Tomēr 2019. gada martā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu (ES) 2019/882 par 
produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām4. Direktīva nosaka dalībvalstu pienākumu 
nodrošināt direktīvā noteikto produktu un pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti. 
Direktīvas transponēšanas termiņš ir 2022. gada 28. jūnijs. Līdz tam laikam visām dalībvalstīm 
ir jāpieņem un jāpublicē normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 
direktīvas prasības.

POS termināļi un patērētājiem paredzētie banku pakalpojumi ietilpst direktīvas darbības jomā. 
Direktīvas stāšanās spēkā pakāpeniski radīs pieejamus POS termināļus un banku pakalpojumus, 
tādējādi arī atvieglojot stāvvietu POS termināļu un banku karšu izmantošanu personām ar 
invaliditāti5.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja prasība attiecas uz valsts administratīvās prakses interpretāciju 
saskaņā ar ES tiesību aktiem. Šis precizējums ir tiesu iestāžu kompetencē.

Eiropas Savienības Tiesa (apvienotās lietas C-422/19 un C-423/19) varētu sniegt prejudiciālu 
nolēmumu vēl 2020. gadā par to, vai un ar kādiem nosacījumiem Savienības tiesību akti ļauj 
valstu iestādēm ierobežot vai izslēgt skaidras naudas darījumus, lai nokārtotu parādus valsts 
pārvaldes iestādēs vai tām veiktu maksājumus skaidrā naudā.

Saistībā ar publisko autostāvvietu pieejamību Komisijai pašreiz nav iespējams turpināt 
lūgumraksta iesniedzēja minētā jautājuma izskatīšanu, jo tas ir saistīts ar valstu kompetencēm.

Tomēr, stājoties spēkā Direktīvai (ES) 2019/882, pakāpeniski tiks radīti pieejami produkti un 
pakalpojumi, tostarp dažos gadījumos apbūvētā vide, kurā tiek sniegts pakalpojums, un 
tādējādi personām ar invaliditāti tiks atvieglota stāvvietu POS termināļu un bankas karšu 
izmantošana.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 (2019. gada 17. aprīlis) par produktu un pakalpojumu 
piekļūstamības prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ) OV L 151, 7.6.2019., 70.–115. lpp.
5 Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2019/882 4. panta 4. punktu dalībvalstis, ņemot vērā apstākļus valstī, var nolemt, 
ka apbūvētajai videi, ko izmanto to pakalpojumu klienti, uz kuriem attiecas šī direktīva, jāatbilst pieejamības 
prasībām, kas izklāstītas (direktīvas) III pielikumā, lai to pēc iespējas vairāk izmantotu personas ar invaliditāti.


