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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1343/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais L.C.C., 
par atteikumu pieņemt Rumānijas banku kartes maksājumiem ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, izmantojot savu Rumānijā izdoto Master karti, mēģinājis iegādāties 
vilciena biļeti braucienam uz Apvienoto Karalisti. Uzņēmuma Virgin Trains pārstāvji viņam 
paziņojuši, ka maksājumu veikšanai netiek pieņemtas atsevišķu valstu, tostarp Rumānijas, 
banku kartes. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt, vai šāda situācija ir pieļaujama ES.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Atšķirīga pieeja, pamatojoties vienīgi uz izcelsmes valsti, saskaņā ar Līguma noteikumiem 
nebūtu pieļaujama. Tomēr privātiem uzņēmumiem varētu ļaut izmantot atšķirīgu pieeju 
dažādiem maksāšanas veidiem, ko tie ir gatavi pieņemt atkarībā no to specifikas un 
tehniskajām īpašībām. 

Tomēr Eiropas Komisija apzinās, ka šāda prakses neapmierina Eiropas pilsoņus. Ņemot to 
vērā, Komisija 2012. gada janvārī ir publicējusi Zaļo grāmatu par karšu, interneta un 
mobilajiem maksājumiem, kam sekoja trīs mēnešus garš apspriešanās periods, lai noteiktu 
varbūtējos šķēršļus maksājuma karšu tirgus integrācijai Eiropā. Pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem, Komisija apsvērs, kādi pasākumi būs jāveic, ja tādi būs nepieciešami, lai ES 
uzlabotu maksājuma karšu tirgus integrāciju, kā arī interneta un mobilos maksājumus. 
Informāciju par šo tematu var atrast, izmantojot šādu saiti:
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http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

Jebkurā gadījumā saistībā ar šo lietu Komisija ir sazinājusies ar minēto uzņēmumu un 
saņēmusi apstiprinājumu, ka viņi pieņem visās ES dalībvalstīs izdotās norēķinu kartes. Nav 
arī liecību par to, ka Master kartes noteikumos un nosacījumos ir paredzēti atšķirīga pieeja 
dažādām dalībvalstīm. Ņemot to vērā, nav skaidrs, kāpēc palīdzības dienests sākotnēji 
paziņoja, ka Rumānijā izdotas maksājumu kartes netiek pieņemtas. Iespējamais iemesls tam 
varētu būt tāds, ka kartes īpašniekam nebija no savas bankas nepieciešamās atļaujas veikt 
trešā personas tiešsaistes maksājumus. (Tiek pieņemts, ka tas ir saistīts ar tiešsaistes 
maksājumiem, lai gan saņemtajā lūgumrakstā tas nav skaidri norādīts).

Secinājums 

Ņemot vērā pieejamo informāciju, nevar secināt, vai aprakstītais gadījums ir ES tiesību aktu 
pārkāpums. Tomēr Komisija apzinās to, ka atšķirīga attieksme pret dažādiem maksāšanas 
veidiem var radīt patērētājiem problēmas. Komisija pēta iespējas, kā varētu uzlabot dažādu 
maksāšanas veidu pieņemšanu ES teritorijā.


