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Tárgy: L. C. C. román állampolgár által benyújtott 1343/2011. számú petíció a 
romániai bankkártyák Európai Unióban való elfogadásának megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nagy-britanniai utazásához szeretett volna vonatjegyet vásárolni 
Romániában kibocsátott MasterCard típusú bankkártyájával. A Virgin Trans cég képviselői 
arról tájékoztatták, hogy fizetéskor bizonyos országokban, köztük Romániában kibocsátott 
bankkártyát nem fogadnak el. A petíció benyújtója felteszi azt a kérdést, hogy ez elfogadható-
e az Európai Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Szerződés értelmében a kizárólag nemzeti hovatartozás alapján történő különbségtétel nem 
megengedett. Egy magántársaság számára azonban megengedhető, hogy az általa 
elfogadhatónak ítélt különböző fizetési módok között – azok eltérő természete és jellemzői 
alapján – különbséget tegyen. 

Az Európai Bizottság ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az ilyen gyakorlatok az európai 
polgár számára nem kielégítők. A Bizottság erre tekintettel és az európai hitelkártya-piac 
integrációját gátló potenciális akadályok azonosítása érdekében, három hónapos konzultációs 
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időszakot követően 2012 januárjában zöld könyvet tett közzé a kártyás, internetes és 
mobiltelefonos fizetésről. A Bizottság a konzultáció eredményei alapján meg fogja vizsgálni, 
milyen intézkedésekre van szükség – ha egyáltalán szükség van – az Európai Unióban a 
kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetés piaci integrációjának javításához. E tárgyban az 
alábbi honlapon érhető el bővebb tájékoztatás:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

A szóban forgó esetben a Bizottság szolgálatai mindenesetre felvették a kapcsolatot a 
társasággal, és azt a határozott választ kapták, hogy a társaság minden EU-tagállamban 
kibocsátott hitelkártyát elfogad. Nincsen arra vonatkozó adat sem, hogy a MasterCard kártya 
használatára vonatkozó feltételek és szabályok az egyes tagállamokban különböznének 
egymástól. Ennek alapján nem világos, hogy az ügyfélszolgálat miért állította azt, hogy a 
Romániában kibocsátott kártyákat nem fogadják el. Lehetséges az a magyarázat, hogy a 
kártya tulajdonosa nem igényelte a bankjától a kártya harmadik fél számára történő online 
kifizetésekre való felhasználásához szükséges engedélyt. (Az online fizetés feltételezésen 
alapul, mivel a beérkezett petícióból nem derül ki egyértelműen.)

Következtetés 

A rendelkezésre álló információk fényében nem állapítható meg, hogy az ismertetett helyzet 
kimeríti az uniós jog megsértését. A Bizottság ugyanakkor tudatában van annak, hogy a 
különböző fizetési módok közötti különbségtétel a fogyasztó számára gondokat okozhat. A 
Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy miként lehetne megkönnyíteni az EU-ban a különböző 
fizetési módok általános elfogadását.


