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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1343/2011, imressqa minn Liviu Constantin Chiscariu, ta’ 
ċittadinanza Rumena, dwar iċ-ċaħda ta’ kards bankarji Rumeni għal pagamenti 
fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ipprova jixtri biljett tal-ferrovija għal vjaġġ fir-Renju Unit permezz tal-Master 
Card tiegħu maħruġa fir-Rumanija. Ir-rappreżentanti tal-Virgin Trains infurmawh li xi kards 
bankarji maħruġa minn ċertu pajjiżi, inkluż mir-Rumanija, mhumiex aċċettati għall-ħlas. Il-
petizzjonant jitħasseb jekk din is-sitwazzjoni hix aċċettabbli fl-UE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Id-divrenzjar ibbażat b'mod esklussiv skont l-oriġini nazzjonali mhuwiex permess taħt it-
Trattat. Madankollu, kumpanija privata tista' tingħata permess li tiddistigwi bejn mezzi 
differenti ta' pagament li lesta taċċetta skont in-natura u l-karatteristiċi differenti tagħhom. 

Il-Kummissjoni Ewropea madankollu hi konxja li dawn il-prattiki mhumiex sodisfaċenti 
għaċ-ċittadini Ewropej. Abbażi ta' din l-informazzjoni l-Kummissjoni ppubblikat Green Paper 
dwar il pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl f'Jannar 2012 segwita b'perjodu ta' 
konsultazzjoni ta' tliet xhur, biex jiġu identifikati ostakli potenzjali għall-integrazzjoni ta' suq 
tal-kards fl-Ewropa. Skont ir-riżultati tal-konsultazzjoni, il-Kummissjoni ser tikkunsidra liema 
passi huma meħtieġa, jekk hemm, biex titjieb l-integrezzjoni tas-suq għall-pagamenti bil-
kards, bl-internet u bil-mowbajl fl-UE. Issib informazzjoni dwar dan is-suġġett permezz ta’ 
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dan il-link:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm.

Fi kwalunkwe eventwalità, f'dan il-każ, is-Servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-
kumpanija u rċevew konferma li fil-fatt ma taċċettax kards ta' pagament maħruġa fil-pajjiżi 
kollha. Barra minn hekk ma hemm l-ebda indikazzjoni li t-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-
MasterCard jiddistingwu bejn l-Istati Membri. Sussegwentement, mhuwiex ċar għalfejn il-
helpdesk inizjalment iddikkjara li l-kards ta' pagament maħruġa fir-Rumanija ma ġewx 
aċċettati. Raġuni possibbli tista' tkun li l-utent tal-kard seta' ma kellux l-awtorizzazzjoni 
rekwiżita mill-bank tiegħu biex iwettaq pagamenti online lil terzi persuni. (Huwa preżunt li 
dan jikkonċerna pagamenti online, għalkemm mhuwiex ċar mill-petizzjoni riċevuta).

Konklużjoni 

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, ma jistax ikun konkluż li s-sitwazzjoni deskritta 
tikkostitwixxi ksur tal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni madankollu hi konxja tal-fatt li d-
divrenzjar bejn il-mezzi differenti ta' pagament jista' joħloq problemi lill-konsumaturi. Il-
Kummissjoni qed tinvestiga kif tista' tiġi ffaċilitata l-aċċettazzjoni tal-mezzi ta' pagament fl-
UE kollha.


