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Θέμα: Αναφορά 0990/2010 της I. D. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παροχή αποδείξεων ανάληψης από τους αυτόματους διανομείς μετρητών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι στη Γερμανία δεν εκδίδονται αποδείξεις 
ανάληψης από αυτόματους διανομείς μετρητών, ενώ σε άλλες χώρες εκδίδονται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά1 («οδηγία σχετικά με τις 
υπηρεσίες πληρωμών») ορίζει ένα σύνολο κανόνων προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια 
των προϋποθέσεων και οι απαιτήσεις πληροφόρησης για τις υπηρεσίες πληρωμών2. Όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας, «χάριν διαφάνειας, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να θεσπίσει τις δέουσες εναρμονισμένες απαιτήσεις που απαιτούνται για την παροχή των 
αναγκαίων και επαρκών πληροφοριών στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τόσο σχετικά με τη 
σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών όσο και με την καθαυτό πράξη πληρωμής». Οι διατάξεις αυτές 
διασφαλίζουν ότι οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
πριν και μετά την πραγματοποίηση μιας πληρωμής:
 Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες υπηρεσιών 
πληρωμών για τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων 
                                               
1 Οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 5.12.2007, σ. 1).
2 Βλέπε τον τίτλο III της οδηγίας.
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πληροφοριών σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, τα χαρακτηριστικά των 
υπηρεσιών πληρωμών, τις χρεώσεις, τα δικαιώματα επιστροφής) προτού καταστεί δυνατή η 
πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής. 
 Κάθε τροποποίηση των εν λόγω όρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις χρεώσεις, 
πρέπει να κοινοποιείται στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τουλάχιστον δύο μήνες 
νωρίτερα. 
 Μετά την πληρωμή, οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν (ποσό, ημερομηνία, χρεώσεις), έτσι 
ώστε να μπορούν να επαληθεύσουν ότι η πράξη πληρωμής εκτελέσθηκε σωστά.
Ωστόσο, όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα της αναφέρουσας, το άρθρο 47, παράγραφος 
2, της οδηγίας, ορίζει ότι η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται μετά από κάθε μεμονωμένη πράξη πληρωμής (όπως η ανάληψη 
από μηχάνημα ATM) παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες περιοδικά τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα αντί μετά από κάθε μεμονωμένη πράξη. 

Η γερμανική νομοθεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις 
υπηρεσίες πληρωμών είναι σε ισχύ από την 31η Οκτωβρίου 2009.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν η 
υπόθεση που εγείρει η αναφέρουσα αφορά πιθανή παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η 
αναφέρουσα ενδέχεται να επιθυμεί να ελέγξει τους όρους της σύμβασης-πλαισίου της 
τράπεζας που εξέδωσε την κάρτα πληρωμών της και, ειδικότερα, αν έχει συμφωνήσει με όρο 
βάσει του οποίου τα αρχεία των αναλήψεων από μηχανήματα ATM παρέχονται σε μηνιαία 
βάση αντί μετά από κάθε μεμονωμένη πράξη.  Σε περίπτωση αμφιβολίας, η αναφέρουσα 
ενδέχεται να επιθυμεί να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους φορείς καταγγελιών που εδρεύουν 
στη Γερμανία βάσει της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών:

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).


