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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0990/2010 dėl sandorio kvitų imant grynuosius pinigus iš 
bankomatų, kurią pateikė Vokietijos pilietė I. D. H.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Vokietijoje išsiimant grynuosius pinigus iš bankomatų 
neišduodami sandorio kvitai, nors kitose šalyse tai daroma.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Direktyvoje dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje 1 (toliau – Mokėjimo paslaugų direktyva) 
nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti mokėjimo paslaugų sąlygų skaidrumą ir 
informavimo reikalavimus2. Direktyvos 21 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad „siekiant 
skaidrumo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatomi būtini suderinti reikalavimai, reikalingi 
užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojams būtų suteikta reikiama ir pakankama 
informacija apie mokėjimo paslaugų sutartį ir mokėjimo operacijas.“ Šiomis nuostatomis 
užtikrinama, kad mokėjimo paslaugų vartotojams būtų suteikta reikiama informacija prieš 
atliekant mokėjimą ir jį atlikus.
 Mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti mokėjimo paslaugų vartotojams išsamią 
informaciją apie nuostatas ir sąlygas (įskaitant informaciją apie mokėjimo paslaugų teikėją, 

                                               
1 Direktyva 2007/64/EB OL L 319, 2007 12 5, p. 1.
2 Žr. direktyvos III antraštinę dalį.
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mokėjimo paslaugų savybes, mokesčius, teisę susigrąžinti pinigus) prieš atliekant bet kokį 
mokėjimą. 
 Apie bet kokius tokių sąlygų pasikeitimus, įskaitant susijusius su mokesčiais, turi būti 
pranešama mokėjimo paslaugų vartotojams ne vėliau kaip prieš du mėnesius. 
 Atlikus mokėjimą, mokėjimo paslaugų vartotojai turi gauti informaciją apie įvykdytus 
mokėjimus (sumą, datą, mokesčius), kad galėtų patikrinti, jog mokėjimo operacija buvo 
atlikta teisingai.
Tačiau atsižvelgiant į konkretų peticijos pateikėjos klausimą, direktyvos 47 straipsnio 2 dalyje 
teigiama, kad bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, jog informacija, kuri pateikiama 
po kiekvienos atskiros mokėjimo operacijos (pvz., grynųjų pinigų išėmimo iš bankomatų), 
turi būti pateikta arba sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį, o ne po kiekvienos atskiros operacijos. 

Vokietijos įstatymas, kuriuo įgyvendinamos Mokėjimo paslaugų direktyvos nuostatos, galioja 
nuo 2009 m. spalio 31 d.

Išvados

Atsižvelgdama į turimą informaciją, Komisija negali nustatyti, ar peticijos pateikėjos atveju 
gali būti pažeista ES teisė. Peticijos pateikėja galėtų patikrinti bendrosios sutarties, sudarytos 
su mokėjimo kortelę išdavusiu banku, sąlygas ir, visų pirma, tai, ar ji sutiko su sąlyga, pagal 
kurią grynųjų pinigų išėmimo iš bankomato įrašai pateikiami kiekvieną mėnesį, o ne po 
kiekvienos atskiros operacijos. Jeigu kiltų abejonių, peticijos pateikėja gali kreiptis į 
kompetentingą skundų nagrinėjimo instituciją, įsteigtą Vokietijoje įgyvendinant Mokėjimo 
paslaugų direktyvą:

Vokietijos kompetentingą instituciją, atsakingą už skundų nagrinėjimą: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Vokietijos neteisminio skundų nagrinėjimo instituciją: Schlichtungsstelle bei der Deutschen 
Bundesbank (www.bundesbank.de).“


