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neacceptarea cardurilor bancare din România pentru plăți în Uniunea 
Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a încercat să cumpere un bilet de tren pentru o călătorie în Marea Britanie cu 
cardul său Mastercard emis în România. Reprezentanții companiei Virgin Trains l-au anunțat 
că nu se acceptă plăți cu cardul din anumite țări, printre care și România. Petiționarul se 
întreabă dacă această situație este acceptabilă în cadrul Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Diferențierea bazată în mod exclusiv pe criterii de origine națională nu este permisă în temeiul 
tratatului. Totuși, o companie privată ar putea fi autorizată să facă distincția între diferitele 
mijloace de plată pe care le acceptă în funcție de natura și caracteristicile lor. 

Comisia Europeană este totuși conștientă că aceste practici nu sunt satisfăcătoare pentru un 
cetățean european. În acest context, Comisia Europeană a publicat în ianuarie 2012 o Carte 
verde privind plățile efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil, urmată de o 
perioadă de consultare de trei luni, în scopul identificării obstacolelor potențiale în calea 
integrării pieței cardurilor în Europa. Pe baza rezultatelor consultărilor, Comisia va stabili, 
dacă este cazul, următorii pași necesari pentru a îmbunătăți integrarea pieței pentru plățile 
efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil în UE. Mai multe informații despre 
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acest subiect se pot găsi la:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm.

În cazul de față, serviciile Comisiei au contactat compania și au primit confirmarea faptului că 
aceasta acceptă de fapt carduri de plată emise în toate țările UE. De asemenea, nu se specifică 
că termenii și condițiile Mastercard diferă în funcție de statele membre. Astfel, nu este clar 
motivul pentru care biroul de asistență a susținut inițial că cardurile de plată emise în România 
nu sunt acceptate. Un motiv posibil ar putea fi faptul că deținătorul cardului nu a avut 
autorizația necesară din partea băncii pentru a efectua plăți pe internet către terți. (Se 
presupune că este vorba de plăți efectuate pe internet, deși nu este specificat clar în petiția 
primită).

Concluzii 

În lumina celor de mai sus, nu se poate concluziona că situația descrisă anterior reprezintă o 
încălcare a legislației UE. Cu toate acestea, Comisia este conștientă de faptul că diferențierea 
între mijloacele de plată poate fi o problemă pentru consumatori. Comisia investighează 
modul în care poate fi facilitată acceptarea diferitelor mijloace de plată în Europa 


