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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1343/2011 dėl mokėjimų Rumunijos bankų kortelėmis atmetimo 
Europos Sąjungoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis L. C. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, naudodamasis savo MasterCard kortele, išduota Rumunijoje, mėgino 
nusipirkti traukinio bilietą kelionei Jungtinėje Karalystėje. Bendrovės „Virgin Trains“ atstovai 
jam pranešė, kad mokėjimai tam tikrose šalyse, įskaitant Rumuniją, išduotomis banko 
kortelėmis nepriimami. Peticijos pateikėjas norėtų žinoti, ar tokia padėtis priimtina Europos 
Sąjungoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Pagal Sutartį neleidžiama taikyti skirtingo požiūrio vien dėl nacionalinės kilmės. Tačiau 
privačioms bendrovėms leidžiama pasirinkti joms priimtinus mokėjimo būdus, priklausomai 
nuo jų pobūdžio ir ypatybių.

Visgi Europos Komisija supranta, kad tokia tvarka Europos Sąjungos piliečio netenkina. Į tai 
atsižvelgdama, 2012 m. sausį Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl mokėjimų kortele, 
internetu ir mobiliuoju telefonu ir, norėdama išsiaiškinti galimas banko kortelių rinkos 
integracijos Europoje kliūtis, nustatė trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį. Remdamasi 
konsultacijų rezultatais, Komisija nuspręs, ar reikia imtis priemonių ir kokių, kad būtų 
pagerinta mokėjimų banko kortelėmis, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos integracija ES. 
Informacijos šia tema galima rasti paspaudus šią interneto nuorodą:
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http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

Nepaisant to, šiuo konkrečiu atveju Komisijos tarnybos susisiekė su bendrove ir gavo 
patvirtinimą, kad jie iš tiesų priima mokėjimus visose ES valstybėse išduotomis kortelėmis. 
Be to, niekur neminima, kad MasterCard sutarties nuostatos ir sąlygos skirtingose ES 
valstybėse narėse kuo nors skirtųsi. Todėl neaišku, kodėl iš pradžių pagalbos centras teigė, jog 
mokėjimai Rumunijoje išduotomis mokėjimo kortelėmis nepriimami. Gali būti, kad kortelės 
turėtojas iš savo banko nebuvo gavęs leidimo atlikti mokėjimų internetu per trečiąsias šalis. 
(Manoma, kad kalba eina apie mokėjimus internetu, nors iš gautos peticijos tai nėra aišku.)

Išvada 

Atsižvelgiant į turimą informaciją, negalima daryti išvados, kad šiuo atveju pažeidžiama ES 
teisė. Tačiau Komisija pripažįsta, kad skirtingas požiūris į įvairias mokėjimo priemones 
vartotojams gali sudaryti keblumų. Komisija tiria, kaip būtų galima sudaryti sąlygas, kad 
visoje ES būtų priimami mokėjimai įvairiomis mokėjimo priemonėmis.“


