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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0912/2009, внесена от Geert van Oijen, с нидерландско 
гражданство, относно свободното движение на стоки и услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят се занимава с научна дейност и има нужда от книги. За да поръча книги от 
Обединеното кралство той трябва да има кредитна карта. Търговците на книги във 
Великобритания не приемат нормални банкови преводи, които обаче се приемат от 
белгийски и германски дружества. Но тъй като получава холандска пенсия за старост, 
вносителят няма право на кредитна карта. Той счита, че изискването за плащане само с 
кредитни карти е дискриминационно и противоречи на свободата на словото, Хартата 
за основните права и принципа за свободно движение на стоки и услуги в Европа. Той 
призовава Европейския парламент да гарантира възможността за купуване на книги от 
всяка държава-членка на ЕС с превод от банкова сметка (ако е необходимо, направен 
предварително).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

По принцип отказът на търговците да приемат определени начини на плащане може да 
бъде оправдан с чисто търговски съображения. Търговците не са задължени от закона 
да приемат определена разплащателна услуга (като кредитен трансфер или директен
дебит), тъй като само парите в брой са законно платежно средство. Освен това всеки 
търговец сам решава какви безналични начини на плащане ще приема. Това решение 
зависи от свързаните с приемането на платежни инструменти разходи и сигурност, 
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които могат да се различават в зависимост от вида платежен инструмент (напр. дебитна 
или кредитна карта) и типа на транзакцията (онлайн или директна, в рамките на 
страната или международна и пр.).

В конкретния контекст, описан от вносителя на петицията, въпросните фирми, 
предлагащи услуги онлайн, приемат няколко вида плащания (в единия случай –
кредитни карти, дебитни карти и електронни ваучери за подаръци, в другия случай –
електронни пари и други методи на плащане, приемани от различните търговци на 
книги, включени в сайта). Повечето от тези разплащателни инструменти засега са 
достъпни само за жителите на Обединеното кралство; въпреки това, съществуват и 
някои алтернативни международни разплащателни инструменти, които вносителят на 
петицията би могъл да ползва (напр. PayPal, който се приема от някои търговци на 
книги, включени в един от посочените от вносителя сайтове, и който е безплатен за 
потребителя).

Приемането на инструменти за международни плащания (в евро) в държавите-членки 
се очаква да нарасне, когато единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) започне да 
функционира напълно. Проектът ЕЗПЕ, който включва всички държави-членки на ЕС 
плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Монако, ще направи технически 
възможно плащането с обикновена платежна карта чрез всеки ПОС терминал в 
държавите от ЕЗПЕ. По отношение на електронните плащания, някои частни 
предприемачи вече съставят бизнес предложения за разширяване на техните 
национални схеми за интернет плащания така, че да включват плащания от чужбина. 
Въпреки това, дори в условията на ЕЗПЕ, няма да съществува задължение за 
търговците да приемат даден вид карта или платежен инструмент. Това ще остане
въпрос на свободно търговско решение за всеки предприемач.

Фактът, че някои фирми, предлагащи онлайн услуги, не приемат определени видове 
плащания, може да бъде обяснен главно с търговски съображения, свързани с характера 
на електронната търговия и съответния вид плащане. Такова неприемане действително 
може да е неудобно за гражданите на други държави-членки, но не представлява 
нарушение на правилата на вътрешния пазар.


