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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0963/2011 af Triin Saag, estisk statsborger, om problemer med at 
lukke en bankkonto i EU

1. Sammendrag

Andrageren, der er estisk statsborger, boede i Italien i forbindelse med sine studier og havde 
en postgirokonto hos Poste Italiane Spa. Efter at være flyttet til Belgien sendte hun i juli 2011 
et brev til banken med en anmodning om lukning af kontoen i Italien og overførsel af pengene 
til en belgisk bankkonto. Poste Italiane svarede, at det ikke var muligt at lukke bankkontoen 
og overføre pengene til en "udenlandsk" (f.eks. belgisk) bankkonto, medmindre andrageren 
oplyste en adresse i Italien, som saldobeløbet kunne sendes til i form af en check.

Andrageren vil gerne vide, om den fremgangsmåde, som Poste Italiane Spa anvender, er i 
overensstemmelse med principperne for personers, varers og tjenesters frie bevægelighed i 
EU og generelt med det indre markeds funktion.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Kommissionen nærer bekymring over de vanskeligheder, forbrugerne møder, når de prøver 
at skifte bankkonto inden for det indre marked. Banksektoren i EU lancerede et 
selvregulerende initiativ i 2007, men det er ikke lykkedes at levere de ønskede resultater.
Derfor overvejer Kommissionen, om der kan være behov for et reguleringsindgreb på dette 
område.



PE483.602v01-00 2/3 CM\892922DA.doc

DA

For øjeblikket kan man finde regler af en vis betydning for det aktuelle emne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det 
indre marked (betalingstjenestedirektivet).

I artikel 45 i betalingstjenestedirektivet fastsættes de betingelser, hvorunder forbrugere og 
leverandører af betalingstjenester kan bringe en aftale til ophør. Dette indbefatter lukning af 
en bankkonto. Som nærmere forklaret i betragtning 29 sigter bestemmelsen mod at fremme 
kundemobiliteten, især ved at give kunderne mulighed for at opsige en rammeaftale efter et 
år, uden at det medfører opsigelsesgebyrer. Men artiklen tager ikke højde for overførsel af et 
restbeløb til en anden bank.

En kontohaver kan naturligvis kræve penge overført fra én bankkonto til en anden, før han 
eller hun ønsker kontoen lukket. I henhold til artikel 65 i betalingstjenestedirektivet kan 
betalingstjenesteudbyderen kun under ganske særlige omstændigheder afslå at udføre en 
betalingsordre. I sådanne tilfælde skal begrundelsen meddeles kontohaveren. På baggrund af 
de oplysninger, Kommissionen ligger inde med, er årsagen til, at den italienske bank afslår at 
overføre de resterende midler til Belgien, ikke åbenlys. Det står heller ikke klart, hvorfor den 
modtagende banks nationalitet skulle have nogen betydning.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger synes problemet ikke at opstå som følge af en 
italiensk myndigheds ukorrekte gennemførelse eller anvendelse af EU-lovgivning i den 
nuværende form. Kommissionen kan ikke gribe ind i en aftalemæssig sag mellem en bank og 
dennes kunde. Dette er op til de kompetente nationale myndigheder som omhandlet i kapitel 5 
i betalingstjenestedirektivet. Kapitel 5 i betalingstjenestedirektivet forpligter også 
medlemsstaterne til at sørge for særlige udenretslige klage- og bilæggelsesprocedurer for 
forbrugerne.

Konklusioner

I det foreliggende tilfælde vil Kommissionen foreslå, at andrageren hos Poste Italiane
undersøger, om det vil være muligt at overføre de resterende midler til en anden bankkonto, 
inden man går i gang med at lukke postkontoen. Hvis Poste Italiane fortsat nægter at lukke 
kontoen eller uden at angive nogen objektive begrundelser insisterer på, at de resterende 
midler skal sendes til en adresse i Italien, kan andrageren overveje at henvende sig til den 
kompetente myndighed i Italien, nemlig Arbitro Bancario e Finanziario, med henblik på 
udenretslige klage- og bilæggelsesprocedurer. De relevante kontaktoplysninger følger 
nedenfor:

Arbitro Bancario e Finanziario
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Tlf.: +39 06 4792 9235
Fax: +39 06 4792 94208
E-mail:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Websted : www.arbitrobancariofinanziario.it"
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