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1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėjas atlieka mokslinius tyrimus, todėl jam reikalingos knygos. Užsisakydamas 
knygas iš Didžiosios Britanijos jis gali už jas sumokėti tik kredito kortele. Didžiosios
Britanijos knygų pardavėjai nepriima paprastų banko pavedimų, o Belgijos ir Vokietijos 
pardavėjai priima. Tačiau peticijos pateikėjas gauna Nyderlandų senatvės pensiją (ol. AOW), 
todėl jis neturi teisės gauti kredito kortelę. Jis mano, kad reikalavimas sumokėti už prekes 
vieninteliu būdu – kredito kortele – yra diskriminacinis ir pažeidžia žodžio laisvę, Pagrindinių 
teisių chartiją ir prekių ir paslaugų laisvo judėjimo Europoje principą. Jis prašo Europos 
Parlamentą užtikrinti, kad jis galėtų pirkti knygas bet kurioje ES šalyje ir sumokėti už jas 
banko pavedimu iš savo sąskaitos (jei reikia, iš anksto).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Bendrai vertinant, mažmenininkų nesutikimą priimti tam tikras mokėjimo priemones galima 
pagrįsti vien komerciniais sumetimais. Pagal įstatymus nėra privaloma, kad pardavėjai 
priimtų konkrečią mokėjimo paslaugą (pvz., kredito pavedimą arba tiesioginį debetą), nes tik 
grynieji pinigai yra teisėta mokėjimo priemonė. Be to, kiekvienas pardavėjas gali savo 
nuožiūra nuspręsti, kokias mokėjimo negrynaisiais pinigais priemones jis priims. Šiam 
sprendimui turi įtakos sąnaudos ir saugumo aspektas, susijęs su mokėjimo priemonių 
priėmimu, kuris gali labai skirtis, atsižvelgiant į mokėjimo priemonės (pvz., debeto arba 
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kredito kortelė) ir sandorio (internetu arba tiesioginis, nacionalinis arba tarpvalstybinis ir pan.) 
rūšį. 

Konkrečiu peticijos pateikėjo aprašytu atveju jo minėti paslaugų internetu teikėjai priima kelis 
mokėjimo būdus (vienu atveju kredito, debeto kortelės ir elektroniniai dovanų kuponai, kitu –
kredito kortelės, el. pinigai ir kiti svetainėje nurodytų pavienių knygų pardavėjų priimami 
mokėjimo būdai). Dauguma iš šių mokėjimo priemonių šiuo metu gali naudotis tik Jungtinės 
Karalystės gyventojai, tačiau siūlomos ir kelios alternatyvios tarptautinės mokėjimo 
priemonės, kuriomis gali naudotis ir peticijos pateikėjas (pvz., sistema „PayPal“, kurią gali 
priimti vienoje iš peticijos pateikėjo minėtų svetainių nurodyti pavieniai knygų pardavėjai ir 
kuri klientams yra nemokama).

Užsienio mokėjimo priemonės (eurais) valstybėse narėse turėtų būti priimamos dažniau, kai 
pradės visapusiškai veikti bendra mokėjimų eurais erdvė (BMEE). Įgyvendinus BMEE 
projektą, kuris apima visas ES valstybes nares, Šveicariją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją 
ir Monaką, techniškai bus įmanoma mokėti bendriems tikslams skirta mokėjimo kortele bet 
kurioje fizinėje pardavimo vietoje BMEE šalyje. Elektroninių mokėjimų atžvilgiu kai kurie 
privatūs subjektai kuria galimus verslo modelius, siekdami išplėsti savo nacionalines 
mokėjimo internetu sistemas užsienyje. Tačiau, net ir įgyvendinus BMEE, prekiautojai 
neprivalės priimti tam tikros kortelės arba mokėjimo priemonės. Tai ir toliau bus laisvas 
kiekvieno prekiautojo komercinis sprendimas.

Paslaugų teikėjų internetu nesutikimą priimti kai kuriuos mokėjimo būdus galima daugiausia 
pagrįsti komerciniais veiksniais, susijusiais su el. prekybos pobūdžiu ir konkrečiu mokėjimo 
būdu. Šis nepriėmimas iš tiesų gali būti nepatogus kitų valstybių narių piliečiams, bet 
nepažeidžia vidaus rinkos taisyklių.“


