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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0912/2009 af Geert van Oijen, hollandsk statsborger, om den frie 
bevægelighed for varer og tjenester

1. Sammendrag

Andrageren foretager forskning og har derfor brug for bøger. Hvis han bestiller bøger fra 
Storbritannien, kan han kun få dem, hvis han betaler med et kreditkort. Britiske boghandlere 
accepterer ikke normale bankoverførsler, selv om belgiske og tyske firmaer gør det. Men som 
modtager af en hollandsk alderspension (AOW), har andrageren ikke ret til at få et kreditkort. 
Han mener, at den omstændighed, at han er tvunget til at købe ved hjælp af et kreditkort, er 
diskriminerende og er i modstrid med ytringsfriheden, charteret om grundlæggende 
rettigheder og princippet vedrørende den frie bevægelighed for varer og tjenester i Europa.
Han anmoder Europa-Parlamentet om at sørge for, at han kan købe i en hvilken som helst EU-
stat ved at foretage en overførsel fra sin bankkonto (om nødvendigt på forhånd).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010

"Generelt kan detailhandleres manglende accept af visse betalingsmidler begrundes i rent 
kommercielle hensyn. Handlende er ikke ifølge loven forpligtet til at acceptere en bestemt 
betalingstjeneste (såsom en pengeoverførsel eller direkte debitering), da kontanter er det 
eneste lovlige betalingsmiddel. Endvidere er det op til den enkelte handlende at afgøre, hvilke 
pengeløse betalingsmidler han vil acceptere. En sådan beslutning vil være påvirket af, hvilke 
omkostninger og sikkerhedsaspekter der er forbundet med accepten af betalingsinstrumenter, 
hvilket kan variere betydeligt afhængig af betalingsinstrumenttype (f.eks. debet- eller 
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kreditkort) og transaktionsform (online eller med direkte kontakt, indenlandsk eller 
grænseoverskridende osv.).

I den specifikke kontekst, som andrageren beskriver, accepterer de online tjenesteydere, som 
han nævner, flere forskellige betalingsmuligheder (i et tilfælde kreditkort, debetkort og 
elektroniske gavekort; i et andet kreditkort, elektroniske penge og andre betalingsmetoder, der 
accepteres af hver enkelt boghandler på hjemmesiden). De fleste af disse 
betalingsinstrumenter er i øjeblikket kun tilgængelige for borgere i Det Forenede Kongerige, 
men der findes nogle internationale alternative betalingsinstrumenter, som også er 
tilgængelige for andrageren (f.eks. PayPal, som kan accepteres af individuelle boghandlere, 
der er anført på en af de hjemmesider, som andrageren nævner, og som er gratis for kunden).

Accepten af udenlandske betalingsinstrumenter (i euro) i medlemsstater kan forventes at stige, 
når det fælles betalingsområde i Europa (SEPA) er endeligt indført. SEPA-projektet, som 
omfatter alle EU-medlemsstater samt Schweiz, Island, Liechtenstein, Norge og Monaco, vil 
gøre det teknisk muligt at betale med et almindeligt betalingskort i alle fysiske salgssteder i et 
SEPA-land. Med hensyn til elektroniske betalinger er nogle private parter i gang med at 
udarbejde mulige planer til udvidelse af deres nationale internetbetalingsordninger i udlandet.
Men selv med indførelsen af SEPA vil der ikke være pligt for de handlende til at acceptere et 
givet kort eller betalingsinstrument. Dette forbliver en frivillig kommerciel beslutning, som 
den enkelte handlende træffer.

Online tjenesteyderes manglende accept af visse betalingsmuligheder kan hovedsageligt 
forklares ved kommercielle faktorer relateret til karakteren af e-handel og den pågældende 
betalingsmulighed. En sådan manglende accept kan bestemt være upraktisk for borgere i 
andre medlemsstater, men er ikke et brud på reglerne i det indre marked."


