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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1343/2011, του L.C.C., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απόρριψη καρτών που εκδίδονται από τις ρουμανικές τράπεζες για πληρωμές 
εντός της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιχείρησε να αγοράσει ένα εισιτήριο τρένου για μια διαδρομή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο με την πιστωτική του κάρτα Master Card, η οποία έχει εκδοθεί στη Ρουμανία. Οι 
υπάλληλοι της εταιρείας Virgin Trains τον ενημέρωσαν ότι οι κάρτες ορισμένων χωρών, 
όπως της Ρουμανίας, δεν γίνονται αποδεκτές. Ο αναφέρων διερωτάται κατά πόσο κάτι τέτοιο 
είναι αποδεκτό στους κόλπους της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η διαφοροποιημένη μεταχείριση αποκλειστικά και μόνο με βάση την εθνική καταγωγή δεν 
επιτρέπεται σύμφωνα με τη Συνθήκη. Ωστόσο, μια ιδιωτική εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
επιλέγει μεταξύ των διαφόρων μέσων πληρωμής αυτά που προτίθεται να αποδέχεται, 
ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά τους.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν είναι 
ικανοποιητικές για τους ευρωπαίους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εξέδωσε τον 
Ιανουάριο του 2012 μια Πράσινη Βίβλο για τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και 
μέσω κινητών τηλεφώνων. Ακολούθησε περίοδος διαβούλευσης διάρκειας τριών μηνών με 
σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών φραγμών ως προς την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς 
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των καρτών πληρωμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η Επιτροπή θα 
εξετάσει τα βήματα που ενδεχομένως απαιτούνται για τη βελτίωση της ενοποίησης της 
αγοράς πληρωμών με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων στην ΕΕ. 
Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά, η παραπάνω εταιρεία 
επιβεβαίωσε, έπειτα από σχετική επικοινωνία των υπηρεσιών της Επιτροπής, ότι δέχεται τις 
κάρτες πληρωμών που εκδίδονται από όλες τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη στους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας MasterCard ότι τίθεται θέμα 
διαφοροποίησης μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο το 
γραφείο εξυπηρέτησης δήλωσε αρχικά ότι οι πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται στη Ρουμανία 
δεν γίνονται αποδεκτές. Ενδεχομένως, ο κάτοχος της κάρτας δεν διέθετε την απαιτούμενη 
άδεια από την τράπεζά του για να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πληρωμές προς τρίτα μέρη. 
(Θεωρείται ότι πρόκειται για ηλεκτρονικές πληρωμές, μολονότι δεν καθίσταται σαφές από 
την αναφορά).

Συμπεράσματα 

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν μπορεί να συναχθεί ότι η ανωτέρω περίπτωση 
συνιστά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος 
ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων μέσων πληρωμής μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα στους καταναλωτές. Η Επιτροπή διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
διευκολυνθεί η αποδοχή διαφόρων μέσων πληρωμής σε όλη την ΕΕ.


