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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0912/2009 minn Geert van Oijen (ta' nazzjonalità Olandiża), 
rigward il-moviment liberu tal-merkanzija, il-persuni, u s-servizzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonant qiegħed jagħmel riċerka u għaldaqstant għandu bżonn il-kotba. Jekk jordna l-
kotba mill-Ingilterra huwa jista' jiksibhom biss billi jħallas b'karta ta' kreditu. Il-bejjiegħa tal-
kotba Ingliżi ma jaċċettawx trasferimenti bankarji normali, iżda d-ditti Belġjani u Ġermaniżi 
jaċċettawhom. Huwa jħoss li l-fatt li huwa jista' jħallas biss permezz ta' karta ta' kreditu huwa 
diskriminatorju u ta' kunflitt mal-espressjoni tal-libertà, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u 
l-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija u s-servizzi fl-Ewropa. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew sabiex jiżgura li jista' jixtri l-kotba minn kwalunkwe stat tal-UE permezz 
ta' trasferiment mill-kont bankarju tiegħu (jekk ikun neċessarju jsir ħlas bil-quddiem).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

F’livell ġenerali, li bejjiegħa bl-imnut ma jaċċettawx ċerti mezzi ta’ ħlas jista’ jkun ġustifikat 
għal raġunijiet purament kummerċjali. In-negozjanti mhumiex meħtieġa bil-liġi li jaċċettaw 
servizz ta’ ħlas partikolari (bħal pereżempju trasferiment tal-kreditu jew debitu dirett); peress 
li l-flus kontanti biss huma valuta legali. Barra minn hekk, hija l-għażla ta’ kull negozjant li 
jiddeċiedi liema mezz ta’ ħlas li ma jinvolvix il-flus kontanti jaċċetta. Tali deċiżjoni hija 
influwenzata mill-ispejjeż u l-aspett ta’ sigurtà marbuta mal-aċċettazzjoni tal-istrumenti tal-
ħlas, li jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli skont it-tip ta’ strument tal-ħlas (pereżempju l-
karta tad-debitu jew tal-kreditu) u t-tip ta’ tranżazzjoni (fuq l-Internet jew wiċċ imb’wiċċ, 
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nazzjonali jew transkonfinali, eċċ).

Fil-kuntest speċifiku deskritt mill-petizzjonant, il-fornituri tas-servizz tal-Internet imsemmija 
minnu jaċċettaw bosta għażliet ta’ ħlas (f’każ minnhom, il-karti tal-kreditu, il-karti tad-debitu 
u l-kupuni elettroniċi bħala rigal; f’każ ieħor, il-karti tal-kreditu, il-flus elettroniċi u metodi 
tal-ħlas oħra aċċettati minn kull bejjiegħ tal-kotba individwali elenkat fuq is-sit). Bosta minn 
dawn l-istrumenti tal-ħlas huma attwalment disponibbli biss għar-residenti tar-Renju Unit; 
madankollu, jeżistu xi strumenti tal-ħlas alternattivi internazzjonali, disponibbli wkoll għall-
petizzjonant (pereżempju l-PayPal, li jista’ jkun aċċettat minn bejjiegħa tal-kotba individwali 
elenkati fuq waħda mis-siti msemmija mill-petizzjonant, u li huwa b’xejn għall-klijent).

L-aċċettazzjoni ta’ strumenti tal-ħlas barranin (bl-ewro) fl-Istati Membri għandu jiżdied meta 
ż-Żona Unika għall-Ħlasijiet bl-Ewro (SEPA) issir operattiva bis-sħiħ. Il-proġett tas-SEPA, li 
jinkludi l-Istati Membri kollha tal-UE u l-Isvizzera, l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u 
Monako, se jagħmel teknikament possibbli l-ħlas b’karta tal-ħlas bi skop ġenerali fi 
kwalunkwe Punt ta’ Bejgħ (POS) fiżiku f’pajjiż SEPA. Fir-rigward tal-ħlasijiet elettroniċi, xi 
partijiet privati qed ifasslu każijiet tan-negozju possibbli biex jestendu l-iskemi tal-ħlas 
nazzjonali tagħhom fuq l-Internet għal barra mill-pajjiż. Madankollu, anki bil-miġja tas-
SEPA, mhu se jkun hemm ebda obbligu għan-negozjanti biex jaċċettaw karta jew strument 
tal-ħlas partikolari. Din se tibqa’ deċiżjoni kummerċjali ħielsa għal kull negozjant.

Il-fatt li l-fornituri fuq l-Internet ma jaċċettawx xi għażliet tal-ħlas jista’ jiġi spjegat l-aktar 
permezz ta’ fatturi kummerċjali marbuta man-natura tal-kummerċ elettroniku u l-għażla tal-
ħlas inkwistjoni. Din is-sitwazzjoni tista’ tkun tassew inkonvenjenti għaċ-ċittadini ta’ Stati 
Membri oħra, iżda ma tiksirx ir-regoli tas-suq intern.


