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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0925/2009 af Joeri Hoste, belgisk statsborger, om bankers 
arbejdsgang

1. Sammendrag

Andragerens fader gav sin bank ordre til at betale checks i form af feriepenge ind på 
andragerens konto. Men overførslen tog længere end de sædvanlig tre dage. Det viste sig, at 
banken havde lov til at vente op til ti dage, før den indbetalte checkene. Andrageren anser 
dette for uacceptabelt. Han mener, at borgerne har ret til at få adgang til deres penge hurtigt, 
således at de ikke får likviditetsproblemer. Andrageren efterlyser en lov, der forbyder 
bankerne at holde på pengene alt for længe og kræver, at de krediterer bestemmelseskontoen 
så snart som muligt. Hvis dette ikke sker punktligt, bør banken skulle betale kunden 
erstatning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Checkbetalinger er ikke reguleret på europæisk plan, da de kun repræsenterer en brøkdel af 
alle grænseoverskridende betalinger, og deres andel falder stødt. Check er primært et nationalt 
betalingsinstrument, et levn fra den førelektroniske tid. Checkbetalinger er derfor kun 
omfattet af national lovgivning. Grænseoverskridende checkbetalinger er normalt langsomme, 
da det er vanskeligt at standardisere ikkeelektroniske betalingsmetoder. Manuel behandling af 
papircheck (herunder kontrol af gyldighed og dækning) og fysisk levering kræver mere tid, 
navnlig hvis udstederen benytter en anden bank end modtageren. Med hensyn til indsatsen 
mod hvidvaskning af penge og bekæmpelsen af finansiel kriminalitet er check mindre sikre 
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end andre betalingsinstrumenter. Check medfører derfor omkostningskrævende manuel 
behandling. Bankerne i de fleste EU-lande fraråder grænseoverskridende brug af check og 
pålægger normalt høje gebyrer for indløsning af dem (ofte mellem 10 og 20 euro for en check 
på 100 euro). Det betyder, at brugen af papircheck falder dramatisk.

I artikel 69 i direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked1 (herefter 
"direktivet om betalingstjenester") anføres der regler om maksimale gennemførelsestider, som 
udelukkende gælder for elektroniske betalinger, f.eks. kredittransaktioner og direkte 
debiteringer. Som supplement til disse regler er brugen af valørdatoer til skade for brugerne 
ikke længere tilladt pr. 1. november 2009, jf. direktivets artikel 73. Direktivet om 
betalingstjenester gælder dog ikke for "papircheck", jf. direktivets artikel 3, litra g), punkt i), 
ii) og vi). Som anført i direktivets betragtning (6) er det ikke hensigtsmæssigt, at disse retlige 
rammer finder anvendelse på papirvouchers. Da direktivet om betalingstjenester derfor ikke 
gælder for disse, er det stadig medlemsstaterne, der fastlægger de retlige rammer.

Konklusion

Check er udeladt af anvendelsesområdet for direktivet om betalingstjenester, da de primært 
anvendes på nationalt plan i de fleste medlemsstater, deres behandling er forholdsvis dyr, og 
deres brug frarådes i stigende grad. Checkbetalinger er derfor kun omfattet af national 
lovgivning."

                                               
1 EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1-36.


