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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0260/2020 af Daniel Hans Jan Hinkelmann, tysk statsborger, 
om PayPal-transaktioner foretaget af mindreårige

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at kræve, at alle pengetransaktioner foretaget 
gennem PayPal skal tilbagebetales og modtageren heraf informeres, hvis kontobrugeren ikke 
opfylder kravet om minimumsalder. I betragtning af mindreåriges begrænsede handleevne bør 
pengeoverførsler foretaget af mindreårige ifølge andrageren føres tilbage til den bankkonto, 
som pengene oprindeligt er overført fra.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger 

I EU-lovgivningen om betalingstjenester er det ikke fastlagt, til hvem betalingstjenester kan 
leveres, og der er ikke fastsat alderskrav for brugere af betalingstjenester. I direktiv (EU) 
2015/23661 om betalingstjenester i det indre marked anføres det blot, at en bruger af 
betalingstjenester er "en fysisk eller juridisk person, som bruger en betalingstjeneste som betaler 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 
2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EØS-
relevant tekst) (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35-127).
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eller betalingsmodtager eller begge dele". 

Alderen, hvor en person får rets- og handleevne til at indgå kontraktlige aftaler, kan variere alt 
efter medlemsstat og den konkrete lovgivningsmæssige kontekst. I henhold til tysk lovgivning 
må personer, som endnu ikke er fyldt 18 år, i princippet ikke indgå aftaleforhold uden tilladelse 
fra deres værge.

I vilkårene og betingelserne for PayPal (PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), som regulerer 
anvendelsen af PayPal-kontoen og PayPal-tjenester, og som er tilgængelige på PayPals websted 
(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE), hedder 
det, at "hvis du er en privatperson, skal du være fyldt 18 år og have fuld rets- og handleevne til 
at indgå en aftale om at åbne en PayPal-konto og benytte PayPal-tjenesterne".

I den sag, som andrageren rejser, lader det til, at den mindreårige foretog de omtvistede 
betalingstransaktioner ved hjælp af en PayPal-konto, der tilhørte en anden person, som havde 
muliggjort den mindreåriges adgang til sin PayPal-konto. Det spørgsmål, som andrageren 
rejser, synes derfor at skyldes en anvendelse af PayPal-tjenester, som strider mod PayPals vilkår 
og betingelser.

Konklusion

I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at yderligere foranstaltninger fra dens side 
ikke ville være berettigede i denne sag.

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE

