
CM\802781DA.doc PE438.333

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

21.1.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0927/2009 af Joachim Düster, tysk statsborger, om det forhold, at 
man i Det Forenede Kongerige ikke accepterer et kreditkort, der er udstedt i en 
anden medlemsstat 

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at han er ude af stand til at anvende sit kreditkort, som er udstedt i 
Tyskland, til at fylde hans forudbetalte telefonkort op med hos t-Mobile i Det Forenede 
Kongerige, som har informeret ham om, at der kun accepteres kreditkort, der er udstedt i Det 
Forenede Kongerige. Andrageren hævder, at dette kuldkaster hele formålet med kreditkort 
som et betalingsmiddel, der kan anvendes overalt i udlandet. Desuden hævder han, at 
manglende accept heraf er en overtrædelse af hans rettigheder som EU-borger, og betragter 
det som ubegribeligt, at et britisk selskab er i stand til at diskriminere ejere af kreditkort, som 
er udstedt i andre EU-medlemsstater, og tvinge dem til at bruge britiske kreditkort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Det problem, som andrageren har været ude for, er sket i forbindelse med, at 
betalingsmarkedet er splittet. SEPA-projektet (SEPA står for fælles eurobetalingsområde) vil 
imidlertid forbedre situationen ved at sikre, at det teknisk er muligt at betale med alle kort 
overalt inden for SEPA-området1. Selv om SEPA er et industristyret projekt, som fortsat er 
under udvikling, har Kommissionen søgt at anspore til migration til SEPA, således at det kan 

                                               
1 SEPA består af EU-medlemsstater samt Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz og Monaco.
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blive en realitet i de kommende år i betragtning af de væsentlige fordele, projektet rummer for 
økonomien i bred forstand1. Moderne elektroniske betalinger betragtes faktisk som et godt 
alternativ til anvendelsen af kontanter, da de stimulerer forbruget og den økonomiske vækst.
Ved at lette grænseoverskridende betaling vil SEPA hjælpe borgerne og erhvervslivet med at 
høste de fulde fordele af det indre marked.

Trods SEPA-projektets målsætning om at gøre det lige så nemt at gennemføre betalinger på 
tværs af grænser som derhjemme, er der fortsat kommercielle aspekter, der bør tages hensyn 
til i forbindelse med de handlendes accept af kortene. Detailhandlere og handlende er ikke 
ifølge loven forpligtet til at acceptere betalingskort ved betalinger, da kontanter er det eneste 
lovlige betalingsmiddel. Det er derfor op til den enkelte handlende at afgøre, hvilke pengeløse 
betalingsmidler han vil acceptere. En sådan beslutning vil være påvirket af, hvilke 
omkostninger der er forbundet med accepten af betalingskort (som de handlende skal betale 
deres betalingsformidler), hvilket kan variere afhængig af korttype (debet eller kredit) og 
transaktionsform (med direkte kontakt eller ej, indenlandsk eller grænseoverskridende osv.).
Med SEPA vil der være teknisk interoperabilitet og ingen nationale grænser for 
betalingsordninger, men ingen pligt for de handlende til at acceptere nogen former for kort.  

Derudover er der ingen bestemmelser inden for EU's regelsæt om elektronisk kommunikation, 
som kræver, at operatører skal acceptere særlige betalingsmetoder, som f.eks. udenlandske 
kreditkort. Artikel 20, litra d), i forsyningspligtdirektivet2, som ændret for nylig3, indeholder 
imidlertid en bestemmelse om, at der i kontrakter for elektroniske kommunikationstjenester 
bl.a. skal anføres de betalingsmåder, der tilbydes, og alle differencer i omkostninger, som 
skyldes den valgte betalingsmetode. Disse ændringer skal indarbejdes i den nationale 
lovgivning senest den 25. maj 2011.

Konklusion

I lyset af ovenstående finder Kommissionens tjenestegrene ikke, at andragendet viser tegn på, 
at fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt."

                                               
1 Se seneste meddelelse fra Kommissionen "Gennemførelse af det fælles eurobetalingsområde: en køreplan for 
tidsrummet 2009-2012" http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/com_2009_471_en.pdf.
2 Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og 
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 
3 Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af 
direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, EUT L 337/11 af 18.12.2009.


