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1. Atbilstība un ziņošanas pienākumi
Šo pamatnostādņu statuss
1. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010
16. pantu 1 . Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām
iestādēm un finanšu iestādēm jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs ir izklāstīts EBI skatījums uz attiecīgām uzraudzības praksēm Eiropas finanšu
uzraudzības sistēmā vai uz to, kā konkrētā jomā būtu jāpiemēro Savienības tiesību akti. Regulas
(ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. Punktā minētajām kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas
šīs pamatnostādnes, tās jāievēro, attiecīgi iekļaujot savā praksē (piemēram, veicot grozījumus
savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes
ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

Prasības sniegt ziņojumus
3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz
08.06.2022 jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai arī jānorāda
to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums netiks saņemts, EBI uzskatīs,
ka kompetentās iestādes šīs pamatnostādnes neievēro. Paziņojumi jānosūta, iesniedzot EBI
tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi “EBA/GL/2022/02”. Personām, kas iesniedz
paziņojumus, ir jābūt pilnvarotām to pārstāvēto kompetento iestāžu vārdā ziņot par prasību
izpildi. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumi tiks publicēti EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības
iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331,
15.12.2010., 12. lpp.).
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2. Priekšmets, darbības joma un
definīcijas
Priekšmets
5.

Šajās pamatnostādnēs ir precizēta Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem
iekšējā tirgū (MPD2) 3. panta k) apakšpunktā paredzētā izņēmuma piemērošana2.

6.

Turklāt šajās pamatnostādnēs ir precizēta informācija par paziņošanas procedūru saskaņā ar
MPD2 37. panta 2. punktu un darbības aprakstu, ko dara publiski pieejamu saskaņā ar MPD2
37. panta 5. punktu.

Darbības joma
7.

Šīs pamatnostādnes piemēro pakalpojumiem, kuru pamatā ir konkrēti maksājumu
instrumenti, kurus var izmantot tikai ierobežotā veidā, kā noteikts MPD2 3. panta
k) apakšpunktā, un kuri nav iekļauti MPD2 darbības jomā. Pamatnostādnēs jo īpaši ir noteikti
kritēriji un faktori, kas kompetentajām iestādēm jāņem vērā, novērtējot, vai uz darbībām būtu
jāattiecina 3. panta k) apakšpunkta izņēmumi.

8.

Šīs pamatnostādnes attiecas arī uz paziņošanas procesu saskaņā ar MPD2 37. panta 2. punktu,
tostarp robežvērtības aprēķināšanu un informāciju, kas jāiekļauj paziņojumā, kuru emitenti
iesniedz kompetentajām iestādēm.

9.

Turklāt šīs pamatnostādnes attiecas uz informāciju, kas jādara publiski pieejama kompetento
iestāžu valsts reģistrā un EBI centrālajā reģistrā saskaņā ar MPD2 37. panta 5. punktu.

10. Visbeidzot, šo pamatnostādņu sadaļas attiecas uz pakalpojumiem saskaņā ar MPD2 3. panta
k) apakšpunktu, kurus sniedz regulētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji un elektroniskās
naudas emitenti.

Adresāti
11. Šīs pamatnostādnes ir adresētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta vi) daļā
definētajām kompetentajām iestādēm.

2

Turklāt jānorāda, ka saskaņā ar Direktīvas 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un
konsultatīvu uzraudzību (EMD2) 1. panta 4. punktu šī direktīva neattiecas uz monetāro vērtību, ko glabā instrumentos,
kuri netiek iekļauti darbības zonā saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu.
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3. Īstenošana
Piemērošanas datums
12. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2022. gada 1. jūnija.

Pārejas noteikumi
13. Uz šīm pamatnostādnēm attiecas šādi pārejas noteikumi:
a)

kompetentajām iestādēm būtu jāpieprasa emitentiem, uz kuriem attiecas MPD2
3. panta k) apakšpunkta i) vai ii) daļā paredzētais izņēmums un kuri jau ir iesnieguši
paziņojumu saskaņā ar MPD2 37. panta 2. punktu, līdz 2022. gada 1. septembrim
atkārtoti iesniegt paziņojumu, ņemot vērā šo pamatnostādņu noteikumus;

b)

kompetentajām iestādēm atkārtoti iesniegtie paziņojumi saskaņā ar 13. punkta
a) apakšpunktu būtu jāizvērtē paātrinātā veidā.
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4. Pamatnostādnes par ierobežotā tīkla
izslēgšanu saskaņā ar Direktīvu (ES)
2015/2366
1. pamatnostādne. Konkrēti maksājumu instrumenti saskaņā ar
MPD2 3. panta k) apakšpunktu
1.1.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka konkrētie maksājumu instrumenti, kurus var
izmantot tikai ierobežotā veidā saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, ir maksājumu
instrumenti, kā definēts MPD2 4. panta 14. punktā. Kompetentajām iestādēm būtu jāļauj
piemērot izņēmumu visiem dažādu veidu maksājumu instrumentiem saskaņā ar MPD2 3.
panta k) apakšpunktu.

1.2.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka konkrētos maksājumu instrumentus var
izmantot gan fizisku, gan digitālu preču un pakalpojumu iegādei.

1.3.

Kompetentajām iestādēm nevajadzētu noteikt nekādus ierobežojumus naudas līdzekļu
pārskaitīšanai uz maksājumu instrumentu, ja tie tiek pārskaitīti, veicot maksājumu darījumus
vai emitējot elektronisko naudu. Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka gadījumos,
kad naudas līdzekļi uz maksājumu instrumentu tiek pārskaitīti, izmantojot starpnieku, kas nav
emitents, naudas līdzekļu pārskaitījums būtu jāuzskata par atsevišķu maksājumu
pakalpojumu, kas neietilpst tāda pakalpojuma darbības jomā, kas izslēgts saskaņā ar MPD2
3. panta k) apakšpunktu.

1.4.

1.4.
Kompetentajām iestādēm, novērtējot informāciju, kas saņemta no emitentiem,
kuri to jurisdikcijā sniedz pakalpojumus, pamatojoties uz maksājumu instrumentu, kas ietilpst
MPD2 3. panta k) apakšpunkta darbības jomā, būtu jāpārbauda, vai šie emitenti piemēro
tehniskus un līgumiskus ierobežojumus maksājumu instrumenta izmantošanai.
Kompetentajām iestādēm par tehnisku ierobežojumu nebūtu jāuzskata tikai tas, ka pastāv
līgums starp emitentu un maksājumu instrumenta turētāju.

1.5.

Īpašie tehniskie ierobežojumi būtu jāpiemēro vismaz:
a)

preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem gadījumos, kad var izmantot
maksājumu instrumentu, kam piemērots izņēmums saskaņā ar MPD2 3. panta k)
apakšpunkta i) daļu; vai

b)

to preču un pakalpojumu klāstam, kurus var iegādāties ar maksājumu instrumentu,
kam piemērots izņēmums saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta ii) daļu; vai
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c)

to preču vai pakalpojumu ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ko nodrošina konkrēti
piegādātāji īpašiem sociāliem vai nodokļu mērķiem un kam piemērots izņēmums
saskaņā ar PSD2 3. panta k) apakšpunkta iii) daļu.

1.6.

1.6.
Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka vienā kartē vai citā maksāšanas
līdzeklī vienlaikus var izvietot vairāk nekā vienu konkrētu maksājumu instrumentu MPD2 3.
panta k) apakšpunkta darbības jomā Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka 1.4. un
1.5. pamatnostādnē noteiktie tehniskie un līgumiskie ierobežojumi attiecas uz katru
konkrēto maksājumu instrumentu.

1.7.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka vienā kartē vai citā maksāšanas līdzeklī nevar
vienlaikus iekļaut gan maksājumu instrumentus, kas ietilpst MPD2 darbības jomā, gan
konkrētus maksājumu instrumentus, kas ietilpst MPD2 3. panta k) apakšpunkta darbības
jomā.

1.8.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka emitenti var emitēt vairāk nekā vienu
konkrētu maksājumu instrumentu saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, ja katrs
maksājumu instruments atbilst šajās pamatnostādnēs noteiktajām prasībām.

1.9.

Izvērtējot, vai maksājumu instruments ietilpst MPD2 3. panta k) apakšpunkta darbības jomā,
kompetentajām iestādēm nebūtu jāņem vērā maksājumu instrumentā glabātās monetārās
vērtības atmaksāšanas iespēja.

1.10. Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka maksājumu instrumenti, kuri iekļaujas MPD2
3. panta k) apakšpunkta darbības jomā un kuros tiek glabāta maksājumu instrumenta
monetārā vērtība, var būt vai nu atkārtoti papildināmi, vai arī paredzēti tikai vienreizējai
izmantošanai.
1.11. Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka uz vienu maksājumu instrumentu, kas izslēgts
saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, nevar attiecināt vairāk kā vienu izņēmumu no
MPD2 piemērošanas jomas, tajā skaitā citus izņēmumus, kas izriet no MPD2 3. panta k)
apakšpunkta.
1.12. Konkrētā maksājumu instrumenta emitents var būt reģistrēts dalībvalstī, kas nav tā
dalībvalsts, kurā atrodas attiecīgā kompetentā iestāde, kas saņēmusi paziņojumu saskaņā ar
MPD2 37. panta 2. punktu.
1.13. Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka MPD2 3. panta k) apakšpunktā minētajiem
izņēmumiem būtu jāietver arī darījumi, ko pieņēmis pats emitents, ja darījums tiek veikts
tīklā, uz kuru attiecas izņēmums saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, un ja emitents
minētajā tīklā pats ir maksājumu pieņēmējs.
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2. pamatnostādne. Pakalpojumu sniedzēju ierobežotais
saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) daļu
2.1.

2.2.

tīkls

Izvērtējot, vai konkrēta maksājumu instrumenta izmantošana ir ierobežota pakalpojumu
sniedzēju ierobežotā tīklā, kompetentajām iestādēm, novērtējot informāciju, ko emitents
sniedzis kopā ar paziņojumu, kurš iesniegts saskaņā ar MPD2 37. panta 2. punktu, būtu jāņem
vērā visi turpmāk minētie kritēriji:
a)

tiek noslēgta tieša līgumiska vienošanās par maksājumu darījumu pieņemšanu
starp maksājumu instrumenta emitētāju un pakalpojumu sniedzēju un attiecīgā
gadījumā katru maksājumu pieņēmēju, kas darbojas šajā ierobežotajā tīklā;

b)

kāds ir paredzētais maksimālais to preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju
skaits, kas darbojas ierobežotajā tīklā, kā emitents norādījis paziņojumā saskaņā ar
MPD2 37. panta 2. punktu;

c)

pakalpojumu sniedzējs piedāvā preces un pakalpojumus ar kopīgu zīmolu, kas
raksturo ierobežoto tīklu un sniedz vizuālu atspoguļojumu maksājumu instrumenta
lietotājam.

Papildus izvērtējumam saskaņā ar 2.1. pamatnostādni kompetentajām iestādēm,
pamatojoties uz to tirgus lielumu un specifiku, būtu jāņem vērā visi turpmāk minētie papildu
rādītāji:
a)

konkrētais ģeogrāfiskais apgabals preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kā to
noteicis emitents;

b)

ar maksājumu instrumentiem katru gadu veicamo maksājumu darījumu apjoms un
vērtība, kā to paredzējis emitents;

c)

maksimālā summa, kas ieskaitāma maksājumu instrumentos, kā to paredzējis
emitents;

d)

emitējamo maksājumu instrumentu maksimālais skaits, kā to paredzējis emitents;

e)

emitenta identificētie riski, ar kuriem saskaras klients, izmantojot konkrēto
maksājumu instrumentu.

2.3.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka pakalpojumu sniedzēju ierobežoto tīklu var
veidot tikai fiziski veikali, tikai tiešsaistes veikali vai fizisku un tiešsaistes veikalu apvienojums.

2.4.

Veicot 2.1. un 2.2. pamatnostādnē noteikto izvērtējumu, kompetentajām iestādēm nebūtu
jānošķir veikalu veidi un nebūtu jāpieprasa, lai tiešsaistes veikalos piedāvāto preču un
pakalpojumu veids būtu atkarīgs no fiziskajos veikalos piedāvāto preču un pakalpojumu veida
vai otrādi.

EBA Public

2.5.

Kompetentajām iestādēm nevajadzētu atļaut izmantot vienu un to pašu maksājumu
instrumentu, kas izslēgts saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) daļu, dažādos
pakalpojumu sniedzēju ierobežotajos tīklos.

2.6.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka vai nu maksājumu instrumenta emitents, vai
preču un pakalpojumu sniedzēji var deleģēt 2.1. pamatnostādnē minētās līgumiskās
vienošanās noslēgšanu trešai personai, kas rīkojas to vārdā.

2.7.

Kompetentajām iestādēm 2.1. un 2.2. pamatnostādne būtu jāpiemēro ierobežojošā veidā,
kas nepieļauj iespēju konkrētam mērķim paredzētu maksājumu instrumentu pārveidot par
vispārēja mērķa maksājumu instrumentu.

3. pamatnostādne. Instrumenti, ko izmanto emitenta telpās saskaņā
ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) daļu
3.1.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka maksājumu instrumentus, kas ļauj turētājam
iegādāties preces vai pakalpojumus tikai emitenta telpās, var izmantot tikai fiziskās telpās un
tos nevar izmantot tiešsaistes veikalos.

4. pamatnostādne. Ierobežots preču vai pakalpojumu klāsts
saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta ii) daļu
4.1.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā nosacījums, ka, lai konkrēta maksājumu
instrumenta izmantošanu varētu uzskatīt par ierobežotu ar mērķi iegādāties ļoti ierobežotu
preču vai pakalpojumu klāstu saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta ii) daļu, būtu
jāpastāv funkcionālai saiknei starp precēm un/vai pakalpojumiem, ko var iegādāties ar
attiecīgo maksājumu instrumentu.

4.2.

Novērtējot funkcionālo saikni starp precēm un/vai pakalpojumiem, kompetentajām
iestādēm būtu jāņem vērā, ka emitents ir identificējis konkrētu preču un/vai pakalpojumu
kategoriju, kam ir kopīgs mērķis. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai emitents ir
identificējis preces un/vai pakalpojumus, kas ietilpst konkrētajā kategorijā, un vai tas
paziņojumā saskaņā ar MPD2 37. panta 2. punktu ir aprakstījis to funkcionālo saikni.

4.3.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka funkcionāla saikne var pastāvēt starp fiziskām
un digitālām precēm un/vai pakalpojumiem.

4.4.

Papildus novērtējumam saskaņā ar 4.1. un 4.2. pamatnostādni kompetentajām iestādēm,
pamatojoties uz to tirgus lielumu un specifiku, būtu jāņem vērā visi turpmāk minētie papildu
rādītāji:
a)

ar maksājumu instrumentiem katru gadu veicamo maksājumu darījumu apjoms un
vērtība, kā to paredzējis emitents;
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4.5.

b)

maksimālā summa, kas ieskaitāma maksājumu instrumentos, kā to paredzējis
emitents;

c)

emitējamo maksājumu instrumentu maksimālais skaits, kā to paredzējis emitents;

d)

emitenta identificētie riski, ar kuriem saskaras klients, izmantojot konkrēto
maksājumu instrumentu.

Kompetentajām iestādēm 4.1., 4.2. un 4.4. pamatnostādne būtu jāpiemēro ierobežojošā
veidā, kas nepieļauj iespēju konkrētam mērķim paredzētu maksājumu instrumentu pārveidot
par vispārēja mērķa maksājumu instrumentu.

5. pamatnostādne. Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar MPD2
3. panta k) apakšpunktu, ko veic regulētas institūcijas
5.1.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas minēti
MPD2 1. pantā, un elektroniskās naudas emitenti var sniegt pakalpojumus, kuru pamatā ir
konkrēti maksājumu instrumenti, kurus var izmantot tikai ierobežotā veidā, ar noteikumu, ka
ir izpildītas MPD2 3. panta k) apakšpunkta un šo pamatnostādņu prasības.

5.2.

Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka gadījumos, kad maksājumu pakalpojumu
sniedzēji vai elektroniskās naudas emitenti sniedz arī pakalpojumus saskaņā ar MPD2
3. panta k) apakšpunktu, šīs vienības skaidri un bez grūtībām atpazīstamā veidā nošķir
regulētos maksājumu pakalpojumus / elektronisko naudu no pakalpojumiem, kas izslēgti
saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, tostarp izmantojot konkrētas vizuālas izpausmes.

5.3.

Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji un
elektroniskās naudas emitenti vienkāršā un skaidrā veidā informē konkrētā maksājumu
instrumenta lietotāju, ka sniegtie pakalpojumi netiek regulēti un uzraudzīti un ka uz
lietotājiem neattiecas maksājumu pakalpojumu lietotāju aizsardzība saskaņā ar MPD2.

5.4.

Ja, novērtējot MPD2 37. panta 2. punktā minēto paziņojumu, kompetentā iestāde secina, ka:
a)

atšķirība starp regulētajiem maksājumu pakalpojumiem un/vai elektronisko naudu
un pakalpojumiem, kas izslēgti saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, nav
pietiekami skaidrs vai atbilstošs, tostarp attiecībā uz 5.2. un 5.3. pamatnostādnē
noteiktās saziņas ar konkrētā maksājumu instrumenta lietotājiem pārredzamību,
un/vai

b)

pakalpojumi, kas izslēgti saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunktu, var pasliktināt
vai nu maksājumu pakalpojumu sniedzēja / elektroniskās naudas emitenta
finansiālo stabilitāti, vai kompetentās iestādes spēju uzraudzīt atbilstību MPD2
un/vai EMD2 juridiskajām prasībām,

kompetentajai iestādei būtu attiecīgi jāveic uzraudzības pasākumi.
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6. pamatnostādne. Paziņojumi saskaņā ar MPD2 37. panta
2. punktu
6.1.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka paziņojums saskaņā ar MPD2 37. panta
2. punktu emitentam būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei katrā dalībvalstī, kurā atrodas
maksājumu instrumenta lietotāji, un ja konkrētajā dalībvalstī ir pārsniegta MPD2 37. panta
2. punktā noteiktā robežvērtība.

6.2.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka paziņojums saskaņā ar MPD2 37. panta
2. punktu emitentam būtu jāiesniedz par jebkuru konkrētu laikposmu, kas ir īsāks par 12
mēnešiem, ja šajā laikposmā izpildīto maksājumu darījumu kopējā vērtība pārsniedz
1 miljonu EUR.

6.3.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka paziņojumā saskaņā ar MPD2 37. panta
2. punktu būtu jāietver informācija par izņēmuma veidu, saskaņā ar kuru darbība tiek veikta,
un darbības apraksts.

6.4.

Darbības aprakstā, kas minēts 6.3. pamatnostādnē, būtu jāiekļauj šāda informācija:
a)

par to, vai preces un/vai pakalpojumi, ko var iegādāties, ir fiziski un/vai digitāli;

b)

par citām dalībvalstīm, kurās pakalpojumu saskaņā ar MPD2 3. panta
k) apakšpunktu, uz ko attiecas paziņojums kompetentajai iestādei, sniedz tas pats
emitents;

c)

jebkāda cita informācija, kas ļauj kompetentajām iestādēm izvērtēt paziņojumu
atbilstoši šīm pamatnostādnēm.

6.5.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka paziņojums saskaņā ar MPD2 37. panta
2. punktu emitentam jāiesniedz tikai vienu reizi. Ja ir būtiski mainījusies jebkāda informācija
par to pašu konkrēto maksājumu instrumentu vai instrumentiem, kas sniegta sākotnējā
paziņojumā, būtu jāiesniedz jauns papildu paziņojums kompetentajai iestādei.

6.6.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka 6.5. pamatnostādnē minētās būtiskās
izmaiņas var ietvert vismaz, bet ne tikai situācijas, ja:
a)

izslēgto pakalpojumu sniegšana ir izbeigta;

b)

emitents plāno palielināt preču un/vai pakalpojumu sniedzēju skaitu saskaņā ar
2.1. pamatnostādnes b) punktu;

c)

emitents plāno paplašināt konkrēto ģeogrāfisko apgabalu preču un/vai
pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 2.2. pamatnostādnes a) punktu; vai
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d)

emitents plāno piedāvāt pakalpojumus saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i)
vai ii) daļu, kuru pamatā ir instruments, uz kuru neattiecas sākotnējais paziņojums;
vai

e)

ir paredzēts mainīt iepriekš paziņoto konkrēto preču un/vai pakalpojumu
kategoriju, kam ir kopīgs mērķis, kas minēts 4.2. pamatnostādnē.

6.7.

Jebkurā gadījumā kompetentās iestādes var pieprasīt emitentiem iesniegt jaunu paziņojumu
ar atjauninātu informāciju, ja tās uzskata to par vajadzīgu, lai noteiktu, vai informācija, ko
emitents sniedzis kopā ar sākotnējo paziņojumu, ir mainījusies.

6.8.

Kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā, ka robežvērtības aprēķināšana saskaņā ar MPD2
37. panta 2. punktu jāveic katra emitenta līmenī. Ja viens emitents sniedz pakalpojumus,
pamatojoties uz vairāk nekā vienu konkrētu maksājumu instrumentu saskaņā ar MPD2 3.
panta k) apakšpunkta i) un/vai ii) daļu, robežvērtību aprēķina, apvienojot visus attiecīgajā
dalībvalstī ar konkrētajiem maksājumu instrumentiem, ko piedāvā viens un tas pats emitents,
veiktos maksājumu darījumus.

6.9.

Kompetentajām iestādēm emitents būtu jāiekļauj savā valsts reģistrā saskaņā ar MPD2
14. pantu un EBI centrālajā reģistrā saskaņā ar MPD2 15. pantu tikai vienu reizi un jāsniedz
īss apraksts par darbībām, kas veiktas ar katru konkrēto maksājumu instrumentu saskaņā ar
MPD2 3. panta k) punkta i) un/vai ii) daļu. Kompetentajām iestādēm reģistros sniegtajā
darbību aprakstā būtu jāiekļauj arī informācija par citām dalībvalstīm, kurās tas pats emitents
sniedz pakalpojumus saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) un/vai ii) daļu.

6.10. 6.10.
Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, lai informācija, ko emitents sniedz
kopā ar paziņojumu saskaņā ar MPD2 37. panta 2. punktu, ļauj tām izvērtēt, vai darbība
ietilpst MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) un/vai ii) daļas darbības jomā vai arī būs vajadzīga
atļauja kā maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai elektroniskās naudas emitentam. Ja
paziņojumā sniegtā informācija ir nepilnīga, neskaidra vai nekonkrēta, kompetentajai
iestādei, lai pieņemtu lēmumu, būtu jāpieprasa emitentam papildu informācija vai
precizējumi attiecībā uz informāciju, kas jau sniegta.

7. pamatnostādne. Ierobežots tīkls saskaņā ar MPD2 3. panta
k) apakšpunkta iii) daļu
7.1.

Kompetentajām iestādēm nebūtu jāpieprasa, lai maksājumu instrumenti, uz kuriem attiecas
MPD2 3. panta k) apakšpunkta iii) daļa, atbilst prasībām, kas piemērojamas instrumentiem,
kuri izslēgti saskaņā ar MPD2 3. panta k) apakšpunkta i) un ii) daļu.

