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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1343/2011 af Liviu Constantin Chiscariu, rumænsk statsborger, 
om afvisning af rumænske bankkort ved betalinger i EU

1. Sammendrag

Andrageren forsøgte at købe en togbillet til en rejse i Det Forenede Kongerige, idet han 
benyttede sit Master Card, som er udstedt i Rumænien. Repræsentanterne for Virgin Trains 
meddelte ham, at bankkort fra bestemte lande, herunder Rumænien, ikke accepteres til 
betaling. Andrageren vil gerne vide, hvorvidt denne situation er acceptabel i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Forskelsbehandling udelukkende på baggrund af national oprindelse er ikke tilladt i henhold 
til traktaten. En privat virksomhed kan imidlertid få lov til at sondre mellem forskellige 
betalingsmidler, som de er villige til at acceptere ud fra deres forskellige art og kendetegn. 

Europa-Kommissionen er imidlertid klar over, at disse praksisser ikke er tilfredsstillende for 
en unionsborger. Kommissionen har på denne baggrund offentliggjort en grønbog om kort-, 
internet- og mobilbetalinger i januar 2012, efterfulgt af en høringsperiode på tre måneder, som 
skulle bidrage til at identificere eventuelle hindringer for integrationen af 
betalingskortmarkedet i Europa. På grundlag af høringsresultaterne vil Kommissionen 
overveje, hvilke skridt der – om nogen – er nødvendige for at forbedre markedsintegrationen 
af kort-, internet- og mobilbetalinger i EU. Oplysninger om dette emne kan findes på:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm.
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Under alle omstændigheder har Kommissionen i den aktuelle sag kontaktet virksomheden og 
modtaget en bekræftelse på, at den rent faktisk accepterer betalingskort, som er udstedt i alle 
EU-landene. Der er heller intet, der tyder på, at der er forskelle i MasterCard-betingelserne fra 
medlemsstat til medlemsstat. Som følge heraf er det uklart, hvorfor hjælpetjenesten i første 
omgang meddelte, at betalingskort fra Rumænien ikke blev accepteret. En mulig årsag kunne 
være, at kortholderen eventuelt ikke havde den nødvendige autorisation fra sin bank til at 
foretage onlinebetalinger til tredjemand. (Det antages, at der er tale om onlinebetalinger, 
selvom dette ikke fremgår entydigt af det modtagne andragende).

Konklusion 

I betragtning af de foreliggende oplysninger kan det ikke konkluderes, at den beskrevne 
situation udgør en tilsidesættelse af EU-lovgivningen. Kommissionen er imidlertid klar over, 
at sondringen mellem forskellige betalingsmidler kan medføre problemer for forbrugerne. 
Kommissionen undersøger, hvorledes det er muligt at lette accepten af forskellige 
betalingsmidler i EU.


