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Tárgy: Geert van Oijen, holland állampolgár által benyújtott 0912/2009. számú 
petíció az áruk és szolgáltatások szabad mozgásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kutatómunkát végez, és ehhez könyvekre lenne szüksége. Az Angliából 
rendelt könyvekért csak hitelkártyával tud fizetni. A brit könyvkereskedők nem fogadnak el 
rendes banki átutalásokat, jóllehet a belga és német cégek engedélyezik ezt a módszert. 
Holland nyugdíjasként (AOW) azonban a petíció benyújtója nem jogosult hitelkártyára. Úgy 
érzi, hogy a kizárólag hitelkártya felhasználásával történő vásárlás diszkriminatív és 
ellentmond a véleménynyilvánítás szabadságának, az Alapjogi Chartának, valamint az áruk és 
szolgáltatások Európán belüli szabad mozgására vonatkozó elvnek. Felkéri az Európai 
Parlamentet, hogy biztosítsa, hogy bármely uniós tagállamban (szükség esetén előzetes) banki 
átutalással vásárolhasson könyveket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Általánosságban tisztán üzleti okokból indokolt lehet, ha a kereskedők nem fogadnak el 
bizonyos fizetőeszközöket. A kereskedőknek nem írja elő a törvény egy adott fizetési 
szolgáltatás (például átutalás vagy közvetlen terhelés) elfogadását; mivel kizárólag a készpénz 
minősül törvényes fizetőeszköznek. Ezenfelül valamennyi kereskedő maga döntheti el, milyen 
készpénz nélküli fizetési eszközöket fogad el. Ezt a döntést az egyes fizetőeszközök 
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elfogadásával kapcsolatos költségvonzatok és biztonsági megfontolások befolyásolják, 
amelyek a fizetőeszköz (pl.: bankkártya vagy hitelkártya), illetve a tranzakció (online vagy 
személyes, belföldi vagy határokon átnyúló stb.) típusától függően jelentős mértékben 
különbözhetnek. 

A petíció benyújtója által ismertetett konkrét helyzetben az általa említett online szolgáltatók 
számos fizetési módot elfogadnak (egyik esetben a weboldalon felsorolt független 
könyvkereskedők mindegyike elfogad hitelkártyát, bankkártyát és elektronikus 
ajándékutalványt; egy másik esetben pedig hitelkártyát, elektronikus pénzt (e-money) és 
egyéb fizetési módokat). E fizetőeszközök túlnyomó része csak jelenleg az Egyesült 
Királyság lakosai számára elérhető; léteznek azonban alternatív nemzetközi fizetőeszközök, 
amelyeket a petíció benyújtója is igénybe vehet (pl.: PayPal, amelyet az általa említett 
weboldalakon szereplő független könyvkereskedők is elfogadhatnak, és amelyet az ügyfelek 
díjmentesen vehetnek igénybe).

A tagállamokban várhatóan nagyobb mértékben tudnak majd elfogadni külföldi 
fizetőeszközöket (euróban), ha az egységes eurofizetési térség (SEPA) működése teljes 
körűvé válik. A SEPA-projekt, amelyben valamennyi uniós tagállam, valamint Svájc, Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Monaco is részt vesz, gyakorlatilag is lehetővé teszi majd az 
általános célú fizetési kártyákkal történő fizetést a SEPA-országok valamennyi POS-
termináljánál. Az elektronikus fizetések tekintetében egyes magánfelek jelenleg olyan üzleti 
esettanulmányokon dolgoznak, amelyek célja az, hogy a nemzeti internetes fizetési 
rendszereiket külföldre is kiterjeszthessék. Ugyanakkor a kereskedőket még a SEPA létrejötte 
sem kötelezi majd arra, hogy egy adott kártyatípust vagy fizetőeszközt elfogadjanak.  Ez 
továbbra is a kereskedő által szabadon meghozható üzleti döntésnek minősül.

Azt a tényt, hogy egyes online szolgáltatók nem fogadnak el bizonyos fizetési módokat, 
elsősorban az e-kereskedelem és a szóban forgó fizetési mód jellegével kapcsolatos üzleti 
tényezők magyarázzák. Elképzelhető, hogy ez más tagállamok polgárai számára 
kellemetlenséget okoz, de nem sérti a belső piaci szabályokat.


