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Θέμα: Αναφορά 0779/2009, του P. W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με πρόσθετες 
χρεώσεις κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω 
Διαδικτύου στις οποίες πληρώνει με πιστωτική κάρτα συχνά επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση 
επειδή η κάρτα έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα. Ο αναφέρων θεωρεί ότι μια τέτοια χρέωση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνον εάν πρόκειται για άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ. Κατά τη 
συναλλαγή, ο αγοραστής δεν ενημερώνεται για το γεγονός ότι θα επιβληθεί πρόσθετη χρέωση 
και δεν γνωρίζει επίσης σε ποια χώρα χρεώνεται η κάρτα του με το ποσό της αγοράς. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι εάν το ποσό της αγοράς είναι σε ευρώ δεν μπορεί να επιβάλλεται 
πρόσθετη χρέωση λόγω έκδοσης της κάρτας σε άλλη χώρα. Επιπλέον, πιστεύει ότι το εν λόγω 
ζήτημα θα πρέπει να ρυθμισθεί με νομοθετική πράξη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Η υπόθεση που περιγράφει ο αναφέρων αφορά κατάσταση η οποία, εφόσον ίσχυε όταν 
συνέβη το περιστατικό, θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί με την οδηγία για τις υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά1 ("οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών").  Η οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών προβλέπει σειρά κανόνων προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια των 
προϋποθέσεων και των απαιτήσεων πληροφόρησης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών. 

                                               
1 Οδηγία 2007/64/ΕΚ (EE L 139 της 5.12.2007, σελ. 1).
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Συγκεκριμένα, το άρθρο 42, παράγραφος 3, της οδηγίας, υποχρεώνει τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών 
σχετικά με τη χρέωση, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για κάθε είδους πράξη 
πληρωμής που πραγματοποιείται σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα κράτους μέλους. 
Αυτή η προσυμβατική πληροφόρηση συνοδεύεται από πληροφορίες για τον πληρωτή σχετικά 
με τις χρεώσεις και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για μεμονωμένες πράξεις πληρωμής μετά 
την εκτέλεση των συγκεκριμένων πράξεων. Επιπλέον, ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμής 
οφείλει να παρέχει, κατόπιν αιτήματος του πληρωτή για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής πριν 
από την εκτέλεση της πράξης πληρωμής. 

Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ωστόσο δεν θίγει την πολιτική τιμολόγησης των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμής. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής είναι 
ελεύθεροι να αποφασίζουν τα επίπεδα των χρεώσεων για τις υπηρεσίες πληρωμών, αρκεί 
όμως αυτό να γίνεται με διαφάνεια. 

Οι διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών έπρεπε να είχαν μεταφερθεί από τα 
κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2009. Στην 
περίπτωση της Γερμανίας, για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, ο εθνικός νόμος που 
μετέφερε τις διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών εγκρίθηκε 
τον Αύγουστο του 2009 και τέθηκε σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Συμπεράσματα

Την περίοδο που συνέβησαν τα γεγονότα που περιγράφει ο αναφέρων, η παρούσα αναφορά 
δεν αποκαλύπτει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός 
νόμος για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών δεν είχε ακόμα τεθεί σε ισχύ, 
και για αυτό δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Γερμανία αφού η προθεσμία για την εφαρμογή της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών δεν είχε ακόμα λήξει.  

Ωστόσο, σε περίπτωση που η τράπεζα του αναφέροντος συνεχίσει την πρακτική της 
αδιαφανούς τιμολόγησης, η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με τους 
αρμόδιους φορείς καταγγελιών που συστάθηκαν μετά την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες πληρωμών.

- Η αρμόδια γερμανική αρχή για την εξέταση των καταγγελιών: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de)

- Γερμανικός εξωδικαστικός φορέας καταγγελιών: Schlichtungsstelle bei der Deutschen
Bundesbank (www.bundesbank.de).


