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1. Σύνοψη αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ερευνητής και συνεπώς χρειάζεται κάποια βιβλία για τους σκοπούς του. 
Εάν παραγγείλει βιβλία από τη Βρετανία, μπορεί να τα λάβει μόνο πληρώνοντας με 
πιστωτική κάρτα. Τα βρετανικά βιβλιοπωλεία δεν δέχονται τα συνήθη τραπεζικά εμβάσματα, 
ενώ οι βελγικές και οι γερμανικές εταιρείες τα δέχονται. Ωστόσο, ως δικαιούχος της 
ολλανδικής σύνταξης γήρατος (AOW), ο αναφέρων δεν δικαιούνται να αποκτήσει πιστωτική 
κάρτα. Θεωρεί ότι το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές μόνο χρησιμοποιώντας 
πιστωτική κάρτα εισάγει διακρίσεις και έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία έκφρασης, τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων 
και υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα 
μπορεί να αγοράζει βιβλία σε οποιοδήποτε κράτος της ΕΕ πραγματοποιώντας πληρωμές από 
τον τραπεζικό λογαριασμό του (εν ανάγκη και προκαταβολικά).

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανόνα 202(6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Σε γενικό επίπεδο, η μη αποδοχή από τους πωλητές λιανικής ορισμένων μέσων πληρωμής 
μπορεί να αιτιολογηθεί από καθαρά εμπορικούς λόγους. Οι έμποροι δεν απαιτείται από τη 
νομοθεσία να αποδέχονται μια δεδομένη υπηρεσία πληρωμής (όπως εμβάσματα ή αυτόματη 
χρέωση), καθώς μόνο τα μετρητά αποτελούν νόμιμο χρήμα. Επιπροσθέτως, έγκειται σε κάθε 
έμπορο να αποφασίσει ποιο μέσο πληρωμής πλην των μετρητών θα αποδέχεται. Η απόφαση 
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αυτή επηρεάζεται από το κόστος και την ασφάλεια που συνδέονται με την αποδοχή των 
μέσων πληρωμής, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο του μέσου 
πληρωμής (π.χ. χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) και τον τύπο της συναλλαγής (ηλεκτρονική ή 
προσωπική, εθνική ή διασυνοριακή, κ.λπ.). 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο που περιγράφεται από τον αναφέροντα, οι πάροχοι ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών που αναφέρονται από αυτόν αποδέχονται διάφορες επιλογές πληρωμής (σε μία 
περίπτωση, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικά κουπόνια δώρων, σε 
άλλη περίπτωση, πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες μεθόδους πληρωμής που 
αποδέχεται το κάθε ένα βιβλιοπωλείο από τα αναφερόμενα στην τοποθεσία). Τα περισσότερα 
από αυτά τα μέσα πληρωμής είναι επί του παρόντος διαθέσιμα μόνο σε κατοίκους του ΗΒ. 
Ωστόσο, διατίθενται στον αναφέρονται ορισμένα εναλλακτικά μέσα διεθνών πληρωμών (π.χ. 
PayPal, το οποίο δύναται να γίνεται αποδεκτό από μεμονωμένα βιβλιοπωλεία που 
παρουσιάζονται στις αναφερόμενες τοποθεσίες και το οποίο παρέχεται δωρεάν στον πελάτη).

Η αποδοχή των ξένων μέσων πληρωμής (σε ευρώ) στα κράτη μέλη πρέπει να αυξηθεί όταν 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA). Το σχέδιο SEPA, το 
οποίο περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, 
τη Νορβηγία και το Μονακό, θα καταστήσει τεχνικά εφικτή την πληρωμή με μια κάρτα 
πληρωμών γενικής χρήσης σε οποιοδήποτε φυσικό σημείο πώλησης σε μια χώρα SEPA. 
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ορισμένοι ιδιώτες διαμορφώνουν πιθανές 
επιχειρηματικές περιπτώσεις για την επέκταση των εθνικών μεθόδων πληρωμών μέσω 
διαδικτύου στο εξωτερικό. Εντούτοις, ακόμη και η έλευση του SEPA, δεν θα αποτελέσει 
υποχρέωση για τους εμπόρους να αποδέχονται κάποια συγκεκριμένη κάρτα ή κάποιο 
δεδομένο μέσο πληρωμής. Αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί προσωπική απόφαση 
εμπορικής φύσεως του κάθε εμπόρου.

Η μη αποδοχή ορισμένων επιλογών πληρωμής από ηλεκτρονικούς παρόχους μπορεί να 
ερμηνευθεί κυρίως βάσει εμπορικών παραγόντων που συνδέονται με τη φύση της εν λόγω 
επιλογής ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμής. Αυτή η μη αποδοχή θα μπορούσε πράγματι 
να μην εξυπηρετεί τους πολίτες άλλων κρατών μελών, ωστόσο δεν συνιστά παράβαση των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς.


