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Om: Andragende 0779/2009 af P.W., tysk statsborger, om supplerende gebyrer for 
kreditkortbetalinger i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren er utilfreds med, at der ofte opkræves ekstra gebyrer for onlinebetaling med 
kreditkort i forbindelse med køb i udlandet. Han mener, at der kun bør opkræves sådanne 
gebyrer, hvis købene foretages i en anden valuta end euro. Køberne oplyses ikke om, at der 
opkræves sådanne gebyrer, når transaktionerne foretages, og de får ikke at vide, i hvilket land 
deres kreditkort bliver debiteret for det pågældende beløb. Andrageren mener ikke, at der bør 
opkræves yderligere gebyrer for køb i udlandet, hvis købsprisen angives i euro. Han mener 
også, at der bør være en specifik lovgivning på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Den sag, andrageren beskriver, vedrører en situation, som ville have været udbedret af
direktivet om betalingstjenester i det indre marked, hvis det havde været i kraft på daværende 
tidspunkt1. Direktivet om betalingstjenester fastlægger en række regler, der øger 
gennemsigtigheden af betingelser og informationskrav i forbindelse med betalingstjenester.
Navnlig artikel 42, stk. 3, forpligter udbydere af betalingstjenester til at meddele brugere af 
betalingstjenester oplysninger om gebyrer, renter og vekselkurser i forbindelse med alle 
former for betalingstransaktioner i euro eller en national valuta i en medlemsstat. Disse 

                                               
1 Direktiv 2007/64/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1).
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informationer forud for kontrakten suppleres af informationer til betaleren om gebyrer og 
vekselkurser for individuelle betalingstransaktioner, når disse transaktioner er gennemført. En 
udbyder af betalingstjenester skal desuden meddele udtrykkelige oplysninger om alle gebyrer, 
der skal betales, på betalerens anmodning inden gennemførelsen af en betalingstransaktion.

Direktivet om betalingstjenester omhandler dog ikke den prisfastsættelsespolitik, udbydere af 
betalingstjenester benytter. Udbydere af betalingstjenester kan derfor frit fastlægge niveauet 
af gebyrer for betalingstjenester, når blot de er gennemsigtige.

Bestemmelserne i direktivet om betalingstjenester skulle gennemføres i medlemsstaternes 
nationale lovgivning inden den 1. november 2009. I Tysklands tilfælde, som andrageren 
henviser til, blev den nationale lovgivning om gennemførelse af bestemmelserne i 
ovennævnte direktiv om betalingstjenester vedtaget i august 2009 og trådte i kraft den 31. 
oktober 2009.

Konklusion

På tidspunktet for de kendsgerninger, som andrageren beskriver, påviser dette andragende 
ikke en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Den tyske lov om gennemførelse af 
direktivet om betalingstjenester var endnu ikke trådt i kraft, hvilket ikke kan bebrejdes 
Tyskland, da tidsfristen for gennemførelsen af direktivet endnu ikke var udløbet. 

Hvis andragerens bank dog fortsat benytter uigennemsigtig prisfastsættelse, råder 
Kommissionen andrageren til at kontakte de relevante klageorganer, der blev nedsat efter 
gennemførelsen af direktivet om betalingstjenester.

– Kompetent myndighed med ansvar for håndtering af klager i Tyskland: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de)

– Udenretligt klageorgan i Tyskland: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank 
(www.bundesbank.de)."


