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Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0779/2009 г., внесена от P. W., с германско гражданство, 
относно допълнителните такси върху покупките с кредитни карти зад 
граница

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че при онлайн транзакциите с 
кредитни карти често се начисляват допълнителни такси за покупки, извършени в 
чужбина. Той изразява мнението, че такива такси следва да бъдат начислявани само ако 
покупката е направена във валута, различна от еврото. Купувачите не биват 
информирани за това, че им се начисляват такива такси при извършването на 
транзакцията и на тях не им се съобщава в коя държава се дебитират техните кредитни 
карти със сумата на покупката. Вносителят на петицията твърди, че ако цената на 
покупката се цитира в евро, не следва да се налагат допълнителни такси за покупки зад 
граница. Той също така счита, че този проблем следва да бъде уреден с подходящо 
законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Случаят, описан от вносителя на петицията, се отнася за положение, което се урежда с 
Директивата относно платежните услуги във вътрешния пазар1 („Директива за 
платежните услуги“), ако тази директива е била в сила, когато е станало събитието. 
                                               
1 Директива 2007/64/ЕО (ОВ No. L 319, от 5.12.2007 г., стр. 1).
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Директивата за платежните услуги определя редица правила с цел повишаване на 
прозрачността на условията и изисквания за информация за платежните услуги. По-
специално, нейният член 42, параграф 3 задължава доставчиците на платежни услуги да 
предоставят информация на ползвателите на платежни услуги относно таксите, 
лихвения процент и обменния курс за всички видове платежни транзакции в евро или 
всяка друга валута на държава-членка. Тази преддоговорна информация се допълва с 
информация за платеца относно таксите и обменния курс за отделните платежни 
транзакции след изпълнението на тези транзакции. Освен това, доставчикът на 
платежни услуги трябва да предостави изрична информация относно таксите, дължими 
от платеца, по искане на платеца преди изпълнение на платежната транзакция.

Директивата за платежните услуги обаче не се намесва в ценовата политика на 
доставчиците на платежни услуги. Следователно те имат право да решават относно 
размера на таксите за платежните услуги, стига за тях да бъде предоставена съответната 
информация.

Разпоредбите на Директивата за платежните услуги трябваше да бъдат транспонирани 
от държавите-членки в националното законодателство най-късно до 1 ноември 2009 г.
В случая с Германия, към която вносителят на петицията насочва вниманието, 
националното законодателство, прилагащо разпоредбите на гореспоменатата 
Директива за платежните услуги, е прието през август 2009 г. и влиза в сила на 31 
октомври 2009 г.

Заключения

По времето, когато са се случили събитията, описани от вносителя, тази петиция не 
разкрива нарушение на правото на Общността. По-специално, германското 
законодателство, което транспонира Директивата за платежните услуги, все още не е 
било влязло в сила, за което Германия не може да бъде обвинена, тъй като крайният 
срок за прилагане на директивата все още не е бил изтекъл.

Ако обаче банката на вносителя на петицията продължи практиката на непрозрачно 
ценообразуване, Комисията би посъветвала вносителя да се обърне към съответните 
органи, отговарящи за жалбите, които са създадени след прилагането на Директивата за 
платежните услуги. 

- Германски орган, отговорен за разглеждане на жалби: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de)

- Германски орган за извънсъдебно решаване на жалби: Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


