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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0912/2009, którą złożył Geert van Oijen (Holandia) w sprawie 
swobodnego przepływu towarów i usług

1. Streszczenie petycji

Składający petycję prowadzi badania, w związku z czym potrzebuje książek. Jeżeli zamawia 
on książki z Wielkiej Brytanii, może je otrzymać jedynie płacąc kartą kredytową. Brytyjscy 
księgarze nie akceptują zwyczajnych przelewów bankowych, inaczej niż firmy belgijskie
i niemieckie. Jednak jako beneficjent holenderskiej emerytury dla osób starszych (AOW), 
składający petycję nie kwalifikuje się do wyrobienia karty kredytowej. Uważa on fakt, iż 
może dokonać zakupu jedynie przy pomocy karty kredytowej za dyskryminacyjny i sprzeczny
z wolnością słowa, Kartą Praw Podstawowych oraz zasadą swobodnego przepływu towarów
i usług w Europie. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o umożliwienie mu dokonywania zakupu książek w każdym państwie UE przy pomocy 
przelewów z jego konta bankowego (w razie konieczności płatności z góry).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Na poziomie ogólnym nieprzyjmowanie przez sprzedających niektórych środków płatniczych
można uzasadnić w oparciu o powody czysto handlowe. Prawo nie wymaga, by sprzedający 
akceptowali konkretną usługę płatniczą (taką jak przelew środków czy polecenie zapłaty), 
ponieważ tylko gotówka jest obowiązującym środkiem płatniczym. Ponadto to do 
poszczególnych sprzedających należy decyzja, jakie bezgotówkowe środki płatnicze 
przyjmują. Na decyzję taką wpływ mają aspekty kosztów i bezpieczeństwa związane
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z przyjmowaniem instrumentów płatniczych, które mogą się znacząco różnić w zależności od 
rodzaju instrumentu płatniczego (np. karta debetowa lub kredytowa) i rodzaju transakcji
(internetowa lub bezpośrednia, krajowa lub transgraniczna itd.). 

W konkretnym kontekście opisanym przez składającego petycję wymienieni przez niego 
internetowi dostawcy usług akceptują kilka opcji płatności (w jednym przypadku karty 
kredytowe, karty debetowe i elektroniczne vouchery upominkowe; w innym przypadku karty 
kredytowe, e-pieniądze i inne metody płatności akceptowane przez wszystkich księgarzy 
wymienionych na stronie internetowej). Większość tych instrumentów płatniczych jest 
obecnie dostępna tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii; istnieją jednak pewne 
międzynarodowe alternatywne instrumenty płatnicze dostępne też dla składającego petycję 
(np. system PayPal, który mogą akceptować poszczególni księgarze wymienieni na jednej ze 
stron internetowych podanych przez składającego petycję, i który jest bezpłatny dla klienta).

Przyjmowanie zagranicznych instrumentów płatniczych (w euro) w państwach członkowskich
powinno zwiększyć się, kiedy jednolity obszar płatności w euro (SEPA) zacznie w pełni 
obowiązywać. Projekt SEPA, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz 
Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Monako, technicznie umożliwi dokonanie 
płatności przy użyciu karty płatniczej ogólnego zastosowania w każdym fizycznym punkcie 
sprzedaży (POS) w kraju SEPA. W odniesieniu do płatności elektronicznych niektóre 
podmioty prywatne opracowują możliwe przypadki biznesowe, aby poszerzyć o zagranicę 
swój krajowy system płatności internetowych. Jednak nawet wraz z nastaniem SEPA
sprzedający nie będą mieć obowiązku akceptowania konkretnej karty czy instrumentu 
płatniczego. Będzie to pozostawione swobodnej decyzji handlowej każdego sprzedającego.

Nieprzyjmowanie niektórych opcji płatniczych przez dostawców internetowych można 
wyjaśnić głównie czynnikami handlowymi związanymi z charakterem e-handlu i rzeczonej 
opcji płatności. Takie nieprzyjmowanie może faktycznie stanowić niedogodność dla 
obywateli z innych państw członkowskich, ale nie stanowi naruszenia zasad rynku 
wewnętrznego.


