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Opłaty za płatności transgraniczne i za 
przeliczenie waluty 

W marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu zmianę 
rozporządzenia (WE) nr 924/2009 w sprawie płatności transgranicznych. Zamierzeniem było obniżenie opłat za 
płatności transgraniczne w euro oraz zapewnienie większej przejrzystości opłat za przeliczenie waluty. W wyniku 
negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku, który ma zostać poddany pod 
głosowanie przez Parlament w pierwszym czytaniu na lutowym posiedzeniu plenarnym.  

Kontekst 
Od czasu wprowadzenia euro UE przyjęła różne akty prawne mające na celu zmniejszenie kosztów 
transakcji transgranicznych, w tym zestaw norm dotyczących jednolitego obszaru płatności w euro 
(SEPA) oraz dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Jednak transgraniczne płatności w euro z 
udziałem państw członkowskich spoza strefy euro nadal podlegają wysokim opłatom. Ponadto 
przy płatności kartą lub przy pobieraniu gotówki z bankomatu w państwie UE, w którym używa się 
waluty innej niż euro, prawie nigdy nie wiadomo z góry, ile to będzie dokładnie kosztować.  

Wniosek Komisji Europejskiej  
W marcu 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 924/2009. Proponowane rozporządzenie dostosowałoby opłaty za 
transakcje transgraniczne denominowane w euro do opłat pobieranych za płatności krajowe w 
walucie krajowej. W praktyce główną korzyścią wynikającą z tej zmiany będzie zmniejszenie do 
znacznie niższego poziomu opłat pobieranych w państwach nienależących do strefy euro. 
Wniosek zwiększyłby również przejrzystość przeliczania walut w przypadku płatności kartą i wypłat 
gotówki z bankomatów dokonywanych w kraju o walucie innej niż waluta powiązana z kartą. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 5 listopada 2018 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) 
przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku Komisji. Komisja z zadowoleniem przyjęła wniosek 
ustawodawczy, wzywając jednocześnie do wprowadzenia szeregu zmian. W wyniku 
międzyinstytucjonalnych rozmów trójstronnych negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli 11 
grudnia 2018 r. wstępne porozumienie. Opłaty za płatności transgraniczne w euro zostaną 
znacznie obniżone. Jeżeli chodzi o opłaty za przeliczenie waluty w przypadku płatności kartą i 
wypłaty gotówki z bankomatów, zmieniony tekst ma na celu zwiększenie przejrzystości przez 
wprowadzenie obowiązku ujawniania stosowanych opłat – tj. podawanie różnicy między 
całkowitą kwotą transakcji w walucie rachunku płatnika a kwotą wynikającą z zastosowania 
najnowszego dostępnego referencyjnego kursu wymiany ogłoszonego przez Europejski Bank 
Centralny. Większa przejrzystość miałaby zastosowanie nie tylko do płatności kartą i operacji 
dokonywanych w bankomatach, w przypadku których kurs jest podawany w bankomacie lub w 
punkcie sprzedaży, ale również do transakcji dokonywanych za pośrednictwem banku i 
wymagających przeliczenia waluty. Uzgodniony tekst został zatwierdzony przez Radę 19 grudnia 
2018 r. i przyjęty na posiedzeniu komisji ECON 10 stycznia 2019 r. Obecnie musi zostać 
zatwierdzony przez Parlament, w związku z czym zostanie poddany pod głosowanie podczas 
posiedzenia plenarnego w lutym.  
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:163:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0360&language=PL
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/12/19/payments-in-the-eu-council-confirms-political-agreement-to-reduce-charges-and-increase-transparency/


EPRS Opłaty za płatności transgraniczne i za przeliczenie waluty 

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera 
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim 
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest 
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz 
publikacji.© Unia Europejska, 2019. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0076(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ECON; sprawozdawczyni: 
Eva Maydell (PPE, Bułgaria). Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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