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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

21.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0927/2009, внесена от Joachim Düster, с германско гражданство, 
относно отказа за приемане в Обединеното кралство на кредитна карта, 
издадена в друга държава-членка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че не може да използва кредитната си карта, 
издадена в Германия, за да зареди предплатената си телефонна карта при дружеството 
„t-Mobile“ в Обединеното кралство, което го е уведомило, че са допустими единствено 
кредитни карти, издадени в Обединеното кралство. Вносителят на петицията твърди, че 
това обезсмисля цялостното предназначение на кредитните карти като платежно 
средство, което може да се използва навсякъде в чужбина. Освен това, той твърди, че 
отказът за нейното приемане представлява нарушение на правата му като гражданин на 
ЕС, и счита, че е немислимо британско дружество да може да дискриминира 
притежателите на кредитни карти, издавани в други държави-членки на ЕС, и да ги 
принуждава да използват британски кредитни карти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

Проблемът, с който се е сблъскал вносителят, е възникнал в контекста на 
фрагментирани пазари на плащания. Проектът SEPA (SEPA означава Единна зона за 
плащания в евро) ще подобри положението като гарантира, че е технически възможно 
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да се плаща с всякакъв вид карта навсякъде в рамките на SEPA1. Макар че SEPA е 
мотивиран от индустрията проект, който все още е в процес на разработване, вземайки 
предвид значителните предимства за икономиката в по-широк аспект, Комисията си е 
поставила за цел да подпомогне преминаването към SEPA, за да се превърне тя в 
реалност в близките години2. Всъщност модерните електронни начини на плащане са 
признати за добра алтернатива на плащането в брой, тъй като стимулират 
потребителските разходи и икономическия растеж. Улеснявайки трансграничните 
плащания, SEPA ще помогне на гражданите и бизнеса да се възползват напълно от 
предимствата на вътрешния пазар.

Макар че основната цел на SEPA е да направи трансграничните плащания толкова 
лесни, колкото са в собствената държава, все още съществуват търговски въпроси във 
връзка с приемането на карти от търговците, които следва да бъдат взети предвид.
Всъщност, търговците на едро и дребно не са задължени от закона да приемат 
плащания с карти, като единствено парите в брой са определени като законно платежно 
средство. Поради това всеки търговец има право да реши какви начини за плащане 
извън плащането в брой да приема. Това решение е повлияно от разходите, свързани с 
приемането на разплащателни карти (които търговците следва да заплатят на своите 
доставчици на платежни услуги), които са различни според вида на картата (дебитна 
или кредитна) и вида на транзакцията (на място или не, национална или трансгранична 
и т.н.). С помощта на SEPA ще има техническа оперативна съвместимост и ще бъдат 
премахнати националните граници за разплащателните схеми, но не се предвижда 
задължение за търговците да приемат всякакви карти.

Освен това, в регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения няма разпоредби, 
които да изискват от операторите да приемат определени методи на плащане като 
например чуждестранна кредитна карта. Въпреки това, съгласно член 20, буква г) от 
Директивата за универсалната услуга3 с неотдавна приетите изменения4, договорите за 
предоставяне на електронни съобщителни услуги наред с всичко друго съдържат 
информация за предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, 
произтичащи от различните начини на плащане. Тези изменения следва да бъдат 
транспонирани в националното законодателство до 25 май 2011 г.

Заключение

С оглед на гореизложеното, службите на Комисията считат, че петицията не разкрива 
нарушение на законодателството на Общността.
                                               
1 SEPA се състои от страните от ЕС плюс Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария и Монако
2 Вж. неотдавнашното съобщение на Комисията „Завършване на единната зона за плащания в евро: 
програма за периода 2009-2012 г.“
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/com_2009_471_en.pdf
3 Вж. Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година 
относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни 
мрежи и услуги.
4 Вж. Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година 
за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във 
връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни 
за прилагане на законодателството за защита на потребителите; ОВ L337/11 от 18 декември 2009 г.


