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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1343/2011, którą złożył L.C. C. (Rumunia) w sprawie 
nieakceptowania rumuńskich kart bankowych w przypadku dokonywania 
płatności w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, przy użyciu wydanej w Rumunii karty Master Card, próbował zakupić 
bilet kolejowy na przejazd w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele Virgin Trains poinformowali 
go, że karty bankowe z niektórych krajów, w tym z Rumunii, nie są przyjmowane w celu 
dokonania płatności Składający petycję zastanawia się, czy sytuacja taka jest dopuszczalna 
w UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zróżnicowanie wyłącznie ze względu na kraj pochodzenia nie może być dozwolone na mocy 
traktatu. Jednak prywatnej firmie można by pozostawić swobodę zróżnicowania sposobów 
płatności, które akceptują, w zależności od ich charakteru i cech.

Komisja Europejska ma jednak świadomość, że takie praktyki nie są zadowalające dla 
obywateli europejskich. W tym kontekście Komisja opublikowała w styczniu 2012 r. zieloną 
księgę w sprawie płatności kartą, internetowych i przez telefon komórkowy, po której nastąpił 
trzymiesięczny okres konsultacji służący zidentyfikowaniu ewentualnych przeszkód w 
integracji na rynku kart płatniczych w Europie. W oparciu o wyniki tych konsultacji Komisja 
rozważy, jakie kroki, o ile w ogóle takowe będą konieczne, są niezbędne w celu polepszenia 
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integracji rynku płatności kartą, internetowych i przez telefon komórkowy w UE. Informacje 
na ten temat można uzyskać pod następującym adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

Niezależnie, w omawianym przypadku służby Komisji skontaktowały się z daną firmą i 
uzyskały potwierdzenie, że w istocie nie przyjmuje ona kart płatniczych ze wszystkich krajów 
UE. Nie ma również wskazań, że warunki umowne MasterCard różnią się w zależności od 
poszczególnych państw członkowskich. W związku z tym nie jest jasne dlaczego infolinia 
początkowo stwierdziła, że karty płatnicze wydane w Rumunii nie są przyjmowane. Jednym z 
możliwych powodów mógł być fakt, że posiadacz karty nie miał odpowiedniego zezwolenia z 
banku do dokonywania płatności internetowych na rzecz osoby trzeciej. (Zakłada się, że 
chodziło o płatność internetową, chociaż nie wynika to jasno z otrzymanej petycji).

Podsumowanie

W świetle dostępnych informacji nie można stwierdzić, że opisana sytuacja stanowi 
naruszenie prawa UE. Komisja ma jednak świadomość, że rozróżnianie pod względem 
poszczególnych sposobów płatności może stanowić problem dla konsumentów. Komisja 
bada, jak można by ułatwić przyjmowanie różnych środków płatności w UE.


