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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0990/2010 af D. H., tysk statsborger, om kvitteringer for penge, der 
er hævet i pengeautomater

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at der i Tyskland ikke udstedes kvitteringer, når man hæver penge i 
pengeautomater, selv om de udstedes i andre lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Direktivet om betalingstjenester i det indre marked1 (betalingstjenestedirektivet) fastlægger 
en række regler, der øger gennemsigtigheden af betingelser og informationskrav i forbindelse 
med betalingstjenester2. Direktivets betragtning 21 lyder: "Af hensyn til gennemsigtigheden 
bør direktivet fastsætte de harmoniserede krav, der er nødvendige for at sikre, at brugerne af 
betalingstjenester får de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger, hvad angår aftalen om 
betalingstjenesten og betalingstransaktionerne." Disse bestemmelser skal sikre, at brugerne af 
betalingstjenester modtager de nødvendige oplysninger før og efter en betaling.

 Udbydere af betalingstjenester skal give brugerne af betalingstjenester detaljerede 
oplysninger om vilkår og betingelser (herunder oplysning om 

                                               
1 Direktiv 2007/64/CE (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1).
2 Se direktivets afsnit 3.
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betalingstjenesteudbyderen, betalingstjenestens karakteristika, priser og 
refusionsrettigheder), før en betaling kan udføres. 

 Enhver ændring i sådanne betingelser, herunder med hensyn til priser, skal meddeles 
betalingstjenestebrugerne med mindst to måneders varsel. 

 Efter betalingen skal betalingstjenestebrugerne også have oplysning om de udførte 
betalinger (beløb, data, pris), så de kan sikre sig, at betalingstransaktionen er 
gennemført korrekt.

Hvad angår andragerens specifikke spørgsmål fastsættes det imidlertid i direktivets artikel 47, 
stk. 2, at en rammeaftale kan indeholde en bestemmelse om, at de obligatoriske oplysninger 
efter hver enkelt betalingstransaktion (f.eks. kontantudtræk fra pengeautomater) skal gives 
eller gøres tilgængelige periodisk mindst en gang om måneden i stedet for efter hver enkelt 
transaktion. 

Den tyske lov om gennemførelse af bestemmelserne i betalingstjenestedirektivet trådte i kraft 
den 31. oktober 2009.

Konklusioner

I lyset af de oplysninger, der er stillet til rådighed for Kommissionen, er det ikke muligt at 
afgøre, om den sag, som andrageren nævner, involverer en mulig overtrædelse af EU-retten. 
Andrageren opfordres til at undersøge vilkårene i rammeaftalen med den bank, som har 
udstedt hendes betalingskort, navnlig om hun har accepteret en betingelse om, at oplysninger 
om kontantudtræk fra pengeautomater gives månedligt i stedet for efter hver enkelt 
transaktion. Hvis der hersker tvivl, opfordres andrageren til at kontakte de relevante 
klageorganer, der blev nedsat i Tyskland efter gennemførelsen af direktivet om 
betalingstjenester.

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

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


