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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0912/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Geert van 
Oijen, par preču un pakalpojumu brīvu apriti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs veic pētniecības darbu, tādēļ viņam vajadzīgas grāmatas. Pasūtot 
grāmatas Lielbritānijā, tās var saņemt tikai tad, ja maksā ar kredītkarti. Britu grāmatu tirgotāji 
atšķirībā no Beļģijas un Vācijas tirgotājiem nepieņem bankas pārskaitījumus. Bet tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs saņem Nīderlandes vecuma pensiju (AOW), viņam nepienākas 
kredītkarte. Viņš uzskata, ka prasība obligāti izmantot kredītkarti ir diskriminējoša un 
pretrunā izpausmes brīvībai, Pamattiesību hartai, kā arī preču un pakalpojumu brīvai apritei 
Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu nodrošināt iespēju 
iegādāties grāmatas jebkurā ES valstī, veicot pārskaitījumu no sava bankas konta (vajadzības 
gadījumā kā priekšapmaksu).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Kopumā to, ka mazumtirgotāji nepieņem noteikta veida maksāšanas līdzekļus, var pamatot 
ar komerciāla rakstura iemesliem. Tiesību aktos nav noteikta prasība tirgotājiem pieņemt 
noteiktu maksājumu pakalpojumu (piemēram, pārskaitījums vai tiešais debets), jo tikai 
skaidra nauda ir likumīgs maksāšanas līdzeklis. Turklāt katra tirgotāja pārziņā ir izlemt, kādus 
bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus viņš pieņems. Šādu lēmumu ietekmē ar maksāšanas 
instrumentu pieņemšanu saistītie izdevumi un drošības aspekts, kas var ievērojami atšķirties 
atkarībā no maksāšanas instrumenta veida (piemēram, debetkarte vai kredītkarte) un darījuma 
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veida (tiešsaistē vai tiekoties klātienē, valsts vai pārrobežu u. c.). 

Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajā konkrētajā situācijā viņa minētie tiešsaistes 
pakalpojumu sniedzēji pieņem dažādus maksāšanas veidus (vienā gadījumā vietnē minētais 
konkrētais grāmatu tirgotājs pieņem kredītkartes, debetkartes un elektroniskos dāvanu 
kuponus; citā gadījumā — kredītkartes, e-naudu un citus maksāšanas veidus). Lielākā daļa no 
šiem maksāšanas instrumentiem pašreiz ir pieejami tikai Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgajiem, tomēr pastāv arī daži citi starptautiski maksāšanas instrumenti, kas 
pieejami arī lūgumraksta iesniedzējam, (piemēram, PayPal, ko pieņem atsevišķi grāmatu 
tirgotāji vienā no lūgumraksta iesniedzēja minētajām vietnēm un kas patērētājiem ir bez 
maksas).

Ārvalstu maksāšanas instrumentu (eiro) pieņemšanai dalībvalstīs vajadzētu palielināties tad, 
kad pilnībā sāks darboties vienotā eiro maksājumu zona (SEPA). SEPA projekts, kas ietver 
visas ES dalībvalstis un Šveici, Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Monako, radīs tehnisku 
iespēju norēķināties ar universālu maksājumu karti ikvienā reālā pārdošanas punktā (POS) 
SEPA valstī. Attiecībā uz elektroniskajiem maksājumiem dažas privātpersonas izskata 
iespējamus uzņēmējdarbības variantus, lai paplašinātu savas valsts interneta norēķinu 
sistēmas ārvalstīs. Tomēr arī ar SEPA izveidošanu tirgotājiem nebūs pienākuma pieņemt 
noteiktu karti vai maksāšanas instrumentu. Tas joprojām būs katra tirgotāja brīvprātīgs 
komerciāls lēmums.

To, ka tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji nepieņem dažus maksāšanas veidus, varētu izskaidrot 
galvenokārt ar tirdzniecības faktoriem, kas saistīti ar e-komercijas un attiecīgā maksāšanas 
veida raksturu. Šāda maksāšanas veidu nepieņemšana patiešām varētu būt apgrūtinoša citu 
dalībvalstu valstspiederīgajiem, bet nav tas nav iekšējā tirgus noteikumu pārkāpums.”


