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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 134382011, внесена от Liviu Constantin Chiscariu, с румънско 
гражданство, относно отхвърлянето на румънски банкови карти за плащане 
в рамките на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се опитал да купи билет за влак за пътуване до Обединеното 
кралство, като е използвал своята Master Card, издадена в Румъния. Представителите на 
Virgin Trains го информирали, че банковите карти от определени държави, 
включително от Румъния, не се приемат за плащане. Вносителят на петицията се 
интересува дали това положение е приемливо в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Диференциация, основана изключително на национална принадлежност, не се допуска 
съгласно Договора. При все това, на частна компания може да бъде позволено да прави 
разлика между различните начини на плащане, които е готова да приеме, в 
съответствие с различните им естество и характеристики. 

Въпреки това Европейската комисия е наясно, че тези практики не са задоволителни за 
европейски гражданин. На фона на това, Комисията публикува Зелена книга за картови, 
интернет и мобилни плащания през януари 2012 г., последвана от период на 
консултации от три месеца, за да се определят потенциални пречки пред интегрирането 
на пазара на карти в Европа. Въз основа на резултатите от консултацията, Комисията 
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ще обмисли какви стъпки, ако има такива, са необходими за подобряване на 
интегрирането на пазара за картови, интернет и мобилни плащания в ЕС. Информация 
по този въпрос може да бъде намерена на следната интернет страницата:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

В разглеждания случай службите на Комисията са се свързали с компанията и са 
получили потвърждение, че те всъщност приемат плащания чрез карти,  издадени във 
всички държави членки на ЕС. Също така няма индикация, че условията на MasterCard 
за различни в различните държави членки. Вследствие на това, не е ясно защо от 
информационното бюро първоначално са заявили, че платежни карти, издадени в 
Румъния, не се приемат. Възможна причина може да бъде това, че картодържателят 
няма необходимото разрешение от банката си за извършване на онлайн на трети 
страни. (Предполага се, че става въпрос само за онлайн плащания, въпреки че това не е 
ясно от получената петиция).

Заключение 

В светлината на наличната информация, не може да се заключи, че описаната ситуация 
представлява нарушение на правото на ЕС. При все това Комисията е наясно с факта, 
че диференциацията между различните начини на плащане може да създаде проблеми 
на потребителите. Комисията проучва по какъв начин приемането на различни начини 
на плащане в рамките на ЕС може да бъде улеснено.


