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Ref.: Petiția nr. 0912/2009, adresată de Geert van Oijen, de cetățenie olandeză, 
privind libera circulație a bunurilor și serviciilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face muncă de cercetare și are nevoie de cărți pentru aceasta. Atunci când 
comandă cărți din Anglia, le poate obține doar dacă plătește cu card de credit. Librarii englezi 
nu acceptă plăți prin transferuri bancare obișnuite, în timp ce societățile belgiene și cele 
germane acceptă astfel de plăți. Petiționarul susține că, în calitate de pensionar (pensie de stat 
pentru limită de vârstă), nu este eligibil pentru a i se elibera un card de credit. El consideră că 
este discriminat prin faptul că este obligat să plătească cu un card de credit și că acest lucru 
contravine libertății de expresie, Cartei drepturilor fundamentale și principiului privind libera 
circulație a bunurilor și serviciilor în Europa. Petiționarul solicită Parlamentului European să-i 
asigure posibilitatea de a cumpăra cărți din orice stat membru al UE cu plata (după caz, în 
avans) prin transfer din contul său bancar.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

La un nivel general, neacceptarea de către comercianți a anumitor mijloace de plată poate fi 
justificată de motive pur comerciale. Comercianții nu sunt obligați prin lege să accepte un 
anumit serviciu de plată (cum ar fi transferul de credit sau debitarea directă); doar plățile în 
numerar sunt un mijloc legal de plată. De asemenea, fiecare comerciant poate decide ce 
mijloace de plată acceptă, altele decât în numerar. O astfel de decizie este influențată de 
costurile și aspectele electronice; în alt caz, card de credit, monedă electronică (e-money) și 
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alte mijloace de plată acceptate de fiecare care țin de securitatea acceptării instrumentelor de 
plată, care pot varia în mod considerabil în funcție de tipul de instrument de plată (de 
exemplu, card de debit sau card de credit) și de tipul tranzacției (on-line sau față-în-față, 
națională sau transfrontalieră etc.) 

În contextul specific descris de petiționar, furnizorii de servicii on-line menționați de acesta 
acceptă mai multe mijloace de plată (într-un caz, card de credit, card de debit și vouchere-
cadou electronice; în alt caz, card de credit, monedă electronică (e-money) și alte mijloace de 
plată acceptate de fiecare librar care figurează pe site). Majoritatea acestor instrumente de 
plată sunt în prezent disponibile doar rezidenților din Regatul Unit; totuși, petiționarul are la 
dispoziție și alte instrumente alternative pentru efectuarea de plăți internaționale (cum ar fi 
PayPal; plata prin acest serviciu poate fi acceptată de librarii care figurează pe unul dintre 
siturile menționate de petiționar și nu presupune niciun cost pentru client).

Instrumente de plată străine (în euro) în statele membre ar trebui să fie acceptate din ce în ce 
mai mult de îndată ce Spațiul unic de plăți în euro (SEPA) va deveni pe deplin operațional. 
Proiectul SEPA, care reunește toate statele membre ale UE, plus Elveția, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și Monaco, va face posibilă, din punct de vedere tehnic, plata cu un 
card de plată de uz general în orice punct de vânzare (POS) din țările SEPA. În ceea ce 
privește plățile electronice, unele entități private elaborează studii de piață pentru a-și extinde 
sistemele naționale de plată on-line și în alte state. Totuși, chiar dacă SEPA va deveni 
operațional, comercianții nu vor avea obligația de a accepta un anumit card sau instrument de 
plată. Aceasta este o decizie care rămâne la latitudinea fiecărui comerciant în parte.

Neacceptarea anumitor forme de plată de către furnizorii on-line ar putea fi explicată, în 
principal, de factori comerciali care țin de natura comerțului electronic și forma de plată în 
cauză. O astfel de neacceptare ar putea constitui, într-adevăr, un inconvenient pentru cetățenii 
din alte state membre, dar nu reprezintă o încălcare a normelor pieței interne.


