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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0927/2009, του Joachim Düster, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη αποδοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα 
που έχει εκδοθεί στη Γερμανία για την ανανέωση του χρόνου ομιλίας στην προπληρωμένη 
κάρτα του κινητού του τηλεφώνου της εταιρείας t-Mobile στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία 
τον ενημέρωσε ότι αποδεκτές είναι μόνο πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι αυτό αντιβαίνει στον σκοπό ύπαρξης μιας πιστωτικής 
κάρτας, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο συναλλαγών παντού στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, θεωρεί ότι η μη αποδοχή της πιστωτικής του κάρτας συνιστά παραβίαση των 
δικαιωμάτων του ως πολίτη της ΕΕ και θεωρεί αδιανόητο μια βρετανική εταιρεία να μπορεί 
να κάνει διάκριση εις βάρος των κατόχων πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ και να τους υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουν βρετανικές πιστωτικές 
κάρτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο αναφέρων προέκυψε στο πλαίσιο κατακερματισμένων 
αγορών πληρωμών. Ωστόσο, το σχέδιο ΕΧΠΕ (το ΕΧΠΕ είναι το αρκτικόλεξο για τον ενιαίο 
χώρο πληρωμών σε ευρώ) θα βελτιώσει την κατάσταση διασφαλίζοντας ότι θα είναι τεχνικά 
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εφικτή η πληρωμή με οποιαδήποτε κάρτα οπουδήποτε στο εσωτερικό του ΕΧΠΕ1. Καθώς ο 
ΕΧΠΕ είναι ένα σχέδιο το οποίο κατευθύνεται από τον κλάδο και το οποίο δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη, η Επιτροπή επιδίωξε την ενθάρρυνση της επέκτασης του ΕΧΠΕ ώστε 
να καταστεί πραγματικότητα τα προσεχή έτη 2 . Πράγματι, οι σύγχρονες ηλεκτρονικές 
πληρωμές αναγνωρίζονται ως καλή εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης μετρητών, καθώς 
τονώνουν τις καταναλωτικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη. Διευκολύνοντας τις 
διασυνοριακές πληρωμές, ο ΕΧΠΕ θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.

Παρά το γεγονός ότι στόχος του ΕΧΠΕ είναι να καταστήσει τις διασυνοριακές πληρωμές το 
ίδιο εύκολες με τις πληρωμές στην πατρίδα, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα εμπορικά 
ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την αποδοχή των καρτών από τους 
εμπόρους. Πράγματι, οι πωλητές λιανικής και οι έμποροι δεν υποχρεούνται από τον νόμο να 
δέχονται τις κάρτες πληρωμής ως μέσο πληρωμής, καθώς μόνο τα μετρητά αποτελούν νόμιμο 
χρήμα. Συνεπώς, εναπόκειται στον κάθε έμπορο να αποφασίζει ποια μέθοδο πληρωμής, 
πέραν των μετρητών, θα δέχεται. Αυτή η απόφαση επηρεάζεται από το κόστος που συνδέεται 
με την αποδοχή των καρτών πληρωμής (που οφείλουν να καταβάλλουν οι έμποροι στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζονται), το οποίο μπορεί να ποικίλλει 
ανάλογα με το είδος της κάρτας (χρεωστική ή πιστωτική) και το είδος της συναλλαγής 
(πρόσωπο με πρόσωπο, εθνική ή διασυνοριακή κ.λπ.). Με τον ΕΧΠΕ θα υπάρχει τεχνική 
διαλειτουργικότητα και θα καταργηθούν τα εθνικά σύνορα για τα συστήματα πληρωμών, 
χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι οι έμποροι να δέχονται οποιαδήποτε κάρτα.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν διατάξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες οι οποίες να υποχρεώνουν τους φορείς εκμετάλλευσης να αποδέχονται 
συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής όπως ξένες πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
άρθρο 20, στοιχείο δ, της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας3 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα4, 
προβλέπεται ότι οι συμβάσεις για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να 
αναφέρουν ρητά τις προσφερόμενες μεθόδους πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που 
οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής. Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να μεταφερθούν στην 
εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 25 Μαΐου 2011.

Συμπέρασμα

Βάσει των προαναφερθέντων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι από την παρούσα 
αναφορά δεν προκύπτει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.
                                               
1 Ο ΕΧΠΕ αποτελείται από τις χώρες της ΕΕ, συν την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία και 
το Μονακό.
2 Βλ. την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής «Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης πορείας για την περίοδο 
2009-2012» http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/com_2009_471_el.pdf
3 Βλ. οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την 
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας).
4 Βλ. οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 για 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών· ΕΕ L 337/11 της 18ης 
Δεκεμβρίου 2009.


