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KĻŪDU LABOJUMS 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvā (ES) 2015/2366 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 

(OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.) 

(Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 8. oktobrī, lai 

pieņemtu iepriekš minēto direktīvu 

P8_TA(2015)0346) 

(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) 

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 231. pantu iepriekš minētajā direktīvā ir izdarīti 

šādi kļūdu labojumi: 

42. lappusē 47. apsvēruma trešajā teikumā: 

tekstu: 

"... Šāda pieeja atbilst Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas finanšu darba 

grupas VI īpašajam ieteikumam, kurā paredzēta tāda mehānisma izveide, lai maksājumu 

pakalpojumu sniedzējus, kas nevar izpildīt visus minētajā ieteikumā izklāstītos nosacījumus, 

tomēr varētu uzskatīt par maksājumu iestādēm. ..." 

lasīt šādi: 

"... Šāda pieeja atbilst Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas finanšu darba 

grupas 14. ieteikumam, kurā paredzēta tāda mehānisma izveide, lai maksājumu pakalpojumu 

sniedzējus, kas nevar izpildīt visus minētajā ieteikumā izklāstītos nosacījumus, tomēr varētu 

uzskatīt par maksājumu iestādēm. ...". 
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62. lappusē 5. panta 2. punktā: 

tekstu: 

".., kā noteikts 73., 89., 90. un 92. pantā." 

lasīt šādi: 

".., kā noteikts 73., 90. un 92. pantā.". 

86. lappusē 52. panta 5. punkta f) apakšpunktā: 

tekstu: 

".. vai izpildi saskaņā ar 89. pantu;" 

lasīt šādi: 

".. vai izpildi saskaņā ar 89. un 90. pantu;". 

89. lappusē 61. panta 1. punktā: 

tekstu: 

".., ka pilnībā vai daļēji nepiemēro 62. panta 1. punktu, 64. panta 3. punktu, 72., 74., 76., 77., 

80. un 89. pantu .." 

lasīt šādi: 

".., ka pilnībā vai daļēji nepiemēro 62. panta 1. punktu, 64. panta 3. punktu, 72., 74., 76., 77., 

80., 89. un 90. pantu ..". 

89. lappusē 62. panta 1. punktā: 

tekstu: 

".., ja vien 79. panta 1. punktā, 80. panta 5. punktā un 88. panta 2. punktā nav noteikts citādi." 

lasīt šādi: 

".., ja vien 79. panta 1. punktā, 80. panta 5. punktā un 88. panta 4. punktā nav noteikts citādi.". 
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172. lappusē 76. panta 1. punkta ceturtajā daļā: 

tekstu: 

"Neskarot 3. punktu, dalībvalstis nodrošina, lai papildus tiesībām, kas minētas šā punkta 

pirmajā daļā, attiecībā uz tiešā debeta maksājumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 260/2012 1. 

pantā, maksātājam būtu beznosacījumu tiesības uz atmaksājumu termiņos, kas paredzēti šīs 

direktīvas 77. pantā." 

lasīt šādi: 

"Neskarot šā panta 3. punktu, dalībvalstis nodrošina, lai papildus tiesībām, kas minētas šā 

punkta pirmajā daļā, attiecībā uz tiešā debeta maksājumiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 

260/2012 1. pantā, maksātājam būtu beznosacījumu tiesības uz atmaksājumu termiņos, kas 

paredzēti šīs direktīvas 77. pantā." 

103. lappusē 89. panta 2. punkta ceturtās daļas pirmajā teikumā: 

tekstu: 

"Ja maksājumu darījums nav izpildīts vai ir izpildīts nepareizi, par ko maksājuma saņēmēja 

maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs saskaņā ar pirmo un otro daļu, maksātāja 

maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs maksātājam. ..." 

lasīt šādi: 

"Ja maksājumu darījums nav izpildīts vai ir izpildīts nepareizi, par ko maksājuma saņēmēja 

maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs saskaņā ar pirmo un trešo daļu, maksātāja 

maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs maksātājam. ...". 
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103. lappusē 92. panta 1. punkta pirmajā teikumā: 

tekstu: 

"Ja 73. un 89. pantā paredzētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja atbildība ir cēlusies cita 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai starpnieka dēļ, minētais maksājumu pakalpojumu 

sniedzējs vai starpnieks kompensē visus saskaņā ar 73. un 89. pantu radušos pirmā 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja zaudējumus vai saskaņā ar to izmaksātās summas. ..." 

lasīt šādi: 

"Ja 73., 89. un 90. pantā paredzētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja atbildība ir cēlusies cita 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai starpnieka dēļ, minētais maksājumu pakalpojumu 

sniedzējs vai starpnieks kompensē visus saskaņā ar 73., 89. un 90. pantu radušos pirmā 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja zaudējumus vai saskaņā ar to izmaksātās summas. ...". 

107. lappusē 99. panta 1. punktā: 

tekstu: 

"1. Dalībvalstis nodrošina tādu procedūru izstrādi, kas ļauj maksājumu pakalpojumu 

lietotājiem un citām ieinteresētām personām, tostarp patērētāju apvienībām, iesniegt 

kompetentām iestādēm sūdzības par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar 

iespējamiem šīs direktīvas pārkāpumiem." 

lasīt šādi: 

"1. Dalībvalstis nodrošina tādu procedūru izstrādi, kas ļauj maksājumu pakalpojumu 

lietotājiem un citām ieinteresētām personām, tostarp patērētāju apvienībām, iesniegt 

kompetentām iestādēm sūdzības par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar 

iespējamiem tādu valsts tiesību aktu pārkāpumiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu.". 
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109. lappusē 102. panta 1. punkta otrajā teikumā: 

tekstu: 

"... Dalībvalstis nodrošina, ka SAI procedūras ir piemērojamas maksājumu pakalpojumu 

sniedzējiem un ka tās attiecas arī uz ieceltu pārstāvju darbībām." 

lasīt šādi: 

"... Dalībvalstis nodrošina, ka SAI procedūras ir piemērojamas maksājumu pakalpojumu 

sniedzējiem.". 

110. lappusē 107. panta 1. punktā: 

tekstu: 

".., 74. panta 1. punkta otro daļu un .." 

lasīt šādi: 

".., 74. panta 1. punkta ceturto daļu un ..". 

 


