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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0925/2009 dėl bankų darbo praktikos, kurią pateikė Belgijos 
pilietis Joeri Hoste

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo tėvas norėjo įmokėti atostogų čekius į savo banko sąskaitą. Tačiau 
pervedimas truko ilgiau nei įprastas tris dienas. Pasiteiravus buvo gautas atsakymas, kad 
remiantis banko taisyklėmis galimas iki dešimties dienų delsimas pervesti pinigus už čekius į 
sąskaitą. Peticijos pateikėjas mano, kad tai nepriimtina. Jo nuomone, piliečiai turi teisę 
nedelsiant pasinaudoti savo pinigais, kad jiems nekiltų problemų dėl grynųjų pinigų trūkumo. 
Peticijos pateikėjas ragina priimti teisės aktą, kuriuo remiantis bankams būtų uždrausta per 
ilgai laikyti pinigus ir pagal kurį būtų reikalaujama, kad bankai kuo greičiau pervestų pinigus į 
sąskaitą. Jei pinigai nepervedami laiku, bankas turėtų sumokėti klientui kompensaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Mokėjimai čekiu nėra reglamentuojami Europos lygmeniu, nes jie sudaro tik dalį visų 
tarpvalstybinių mokėjimų, ir ši dalis nuolat mažėja. Čekis visų pirma yra nacionalinė 
mokėjimo priemonė, priešelektroninio mokėjimo laikotarpio palikimas. Todėl mokėjimų 
čekiu sistema reguliuojama tik pagal nacionalinę teisę. Tarpvalstybinių mokėjimų čekiu 
operacijoms atlikti paprastai reikia daugiau laiko, jas standartizuoti nelengva, nes čekis nėra 
elektroninė mokėjimo priemonė: popierinių čekių tvarkymas rankiniu būdu (taip pat čekių 
galiojimo patikrinimas ir nustatymas, ar suma apmokėjimams atlikti yra pakankama) ir fizinis 
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pristatymas trunka ilgiau, ypač jei skiriasi čekio išdavėjo ir gavėjo bankas. Be to, žvelgiant iš 
kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikalstamų prevencijos perspektyvos, čekis yra 
mažiausiai patikima mokėjimo priemonė. Dėl šių priežasčių tvarkyti čekius rankiniu būdu 
brangu. Daugelyje ES valstybių narių bankai siekia, kad atliekant tarpvalstybines mokėjimo 
operacijas čekiais nebebūtų naudojamasi, ir taiko didelius čekių keitimo į grynuosius pinigus 
mokesčius (dažnai nuo 10 iki 20 EUR už 100 EUR čekį). Dėl to naudojimosi popieriniais 
čekiais paklausa sparčiai mažėja.

Direktyvos 2007/64/EB1 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (toliau – MPD) 69 straipsnyje 
pateiktos ilgiausio termino įvykdyti pervedimą taisyklės, kurios taikomos tik atliekant 
elektroninius mokėjimus, pavyzdžiui, kreditinius pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas. 
Direktyvos 73 straipsniu papildant šias taisykles, nuo 2009 m. lapkričio 1 d. draudžiama 
nustatyti pervedimo terminą vartotojo nenaudai. Tačiau pagal MPD 3 straipsnio g ir i punktų, 
ii ir vi papunkčius ši direktyva netaikoma popieriniams čekiams. Kaip nurodyta MPD 
6 konstatuojamoje dalyje, netikslinga taikyti šią teisinę sistemą popieriniams dokumentams. 
Kadangi MPD jie nereglamentuojami, valstybės narės turi teisę pačios spręsti, kokią teisinę 
sistemą taikyti.

Išvada

Į Mokėjimo paslaugų direktyvos taikymo sritį čekiai nepatenka, nes daugelyje valstybių narių 
jie naudojami daugiausia nacionaliniu lygmeniu, jų tvarkymas yra palyginti brangus, be to, 
nuolat siekiama, kad naudotis čekiais nebebūtų patrauklu. Todėl mokėjimai čekiu 
reglamentuojami tik nacionaliniais įstatymais.“
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