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Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0990/2010, внесена от I. D. H., с германско гражданство, 
относно разписки за теглене на пари от банкомати

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че в Германия не се издават разписки за теглене 
на пари от банкомати, въпреки че такива се издават в други държави.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Директивата относно платежните услуги във вътрешния пазар1 („Директива за 
платежните услуги“) определя редица правила с оглед повишаване на прозрачността на 
условията и изискванията за информация за платежните услуги2. Както е посочено в 
съображение 21 от директивата, „от съображения за прозрачност с настоящата 
директива следва да се определят хармонизираните изисквания, необходими, за да се 
гарантира, че необходимата и достатъчна информация е дадена на ползвателите на 
платежни услуги, както по отношение на договора за платежни услуги, така и по 
отношение на платежните транзакции.“. Тези разпоредби следва да гарантират, че 
ползвателите на платежни услуги получават необходимата информация преди и след 
като извършат плащане.

                                               
1 Директива 2007/64/ЕО (OВ L 319, 5.12.2007 г., стp. 1.).
2 Вж. дял III от директивата.
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 Доставчиците на платежни услуги трябва да предоставят на ползвателите на 
платежни услуги подробни условия (включително информация относно доставчика на 
платежни услуги, характеристики на платежните услуги, такси, право на 
възстановяване) преди да могат да се извършват всякакви плащания.
 Всички промени в тези условия, включително по отношение на таксите, трябва 
да бъдат съобщени на ползвателите на платежни услуги най-малко два месеца 
предварително.
 След плащането ползвателите на платежни услуги следва също да получават 
информация относно извършените плащания (сума, дата, такси), за да могат да 
проверят дали платежната транзакция е извършена правилно.
По отношение обаче на конкретния въпрос на вносителката на петицията, член 47, 
параграф 2 от директивата постановява, че рамков договор може да включва условието 
информацията, която следва да бъде предоставена след всяка отделна платежна 
транзакция (като теглене от ATM устройство), да се предоставя или се осигурява на 
разположение периодично, поне веднъж месечно, вместо след всяка отделна 
транзакция.

Германското законодателство за прилагане на разпоредбите на Директивата за 
платежните услуги е в сила от 31 октомври 2009 г.

Заключения

От гледна точка на информацията, с която Комисията разполага, не е възможно да се 
установи дали случаят, представен от вносителката на петицията, включва възможно 
нарушение на законодателството на ЕС. Вносителката може да поиска да провери 
условията на рамковия договор на банката, която е издала платежната й карта, и по-
специално, дали се е съгласила с условие, съгласно което данните от тегленията от 
АТМ устройства се предоставят месечно, а не след всяка отделна транзакция.  В случай 
на съмнение вносителката може да поиска да се свърже с компетентните органи за 
разглеждане на жалби, създадени в Германия вследствие на 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).


