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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1523/2010, внесена от Marian Antonie, с румънско гражданство, 
относно твърдения за двоен обмен на валута от банки

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията разказва своите преживявания в Обединеното кралство и се 
оплаква от поведението на някои банки, които обменят румънска валута два пъти, когато 
използваната валута не е нито евро, нито щатски долари. Тя счита, че тази практика 
следва да се обяви за незаконна и да се забрани, тъй като засяга правата на 
потребителите и свободното движение на хора.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Петицията
Вносителката на петицията разказва своите преживявания по повод платежна 
транзакция, извършена в Обединеното кралство, и се оплаква от двойния обмен на 
валута, който е довел до по-големи разходи за нея. Първоначално тя е била попитана от 
търговеца в търговския обект дали желае да заплати в британски лири или да й бъде 
предложено превръщане в нови румънски леи RON, като търговецът явно е мислел, че 
такава е валутата на нейната платежна карта. След като е била информирана за обменния 
курс и окончателната сума в RON, тя е избрала обмен на валутата и е заплатила в RON. 
Изглежда, че след това сумата е била превърната в евро и после отново в RON. Поради 
този многократен обмен, от сметката на вносителката е била удържана по-голяма сума от 
тази, която е била договорена в търговския обект. Вносителката на петицията счита, че 



PE464.892v01-00 2/3 CM\866836BG.doc

BG

тази практика нарушава правата на потребителите и противоречи на информацията, 
предоставена от търговеца, който е обяснил, че обмена е окончателен и няма да бъдат 
приложени допълнителни такси. Както изглежда, тази практика не е изключение в 
случаите, когато се извършват транзакции във валути, различни от евро.

Наблюдения на Комисията 
Член 49, параграф 2 от Директива 2007/64/EО1 установява принципите за прозрачност и 
право на избор за картодържателите по отношение на валутно превръщане. Съответно, 
когато се предлага валутно превръщане на платец в търговски обект или от получателя, 
преди започването на платежната транзакция трябва да се предостави информация 
относно това превръщане. Освен това страната, предлагаща услугата по валутно 
превръщане, трябва да съобщи на платеца всички такси, както и обменния курс, който 
ще използва за превръщане на платежната транзакция. Платецът приема услугата по 
валутно превръщане въз основа на тази информация. 
Според информацията, предоставена от вносителката на петицията, тези условия не са 
били изпълнени, когато е приела предложението на търговеца да заплати с платежната 
си карта в RON. От информацията, с която разполага Комисията, не стават ясни 
причините за последвалото превръщане на валута в евро и обратно в RON. Това може да 
се е случило поради условията съгласно договора между вносителката и издателя на 
платежната й карта. 

Следва да се отбележи, че много от платежните институции в държавите-членки на ЕС, 
които са извън евро зоната, предлагат платежни карти, които технически са настроени в 
евро (понякога също и в щатски долари) за всички чуждестранни транзакции и размера 
на сумата едва впоследствие се превръща в националната валута. Ако настоящият случай 
е такъв, това би означавало, че всяка транзакция в британски лири първо ще бъде 
превърната в евро и после в RON. Възможно е това да не е било известно на търговеца в 
Обединеното кралство, когато е предложил валутното превръщане в RON, тъй като е 
предположил, че издадената в Румъния карта е деноминирана в RON.

Заключение

Комисията може да предприеме действия срещу държавите-членки единствено в случаи 
на неправилно транспониране или прилагане на правото на ЕС. Предвид наличната 
информация, правата и задълженията, указани в Директива 2007/64/EО относно 
платежните услуги, изглежда са били спазени. Първото превръщане на валута изглежда е 
обхванато от член 49, параграф 2 от Директива 2007/64/EО, но последвалите 
превръщания може също да отговарят на изискванията на директивата, ако са 
договорени съгласно член 49. Комисията предлага вносителката да провери условията на 
рамковия договор за своята платежна карта, за да установи дали е указано, че транзакции 
извън Румъния, които не се извършват в евро, винаги се превръщат първо в евро и след 
това в местната валута.

Вносителката на петицията може също така да пожелае да отнесе въпроса до румънския 
омбудсман за банковите услуги, който може да се свърже с омбудсмана за финансовите 
услуги в Обединеното кралство. Данните за контакт с румънския омбудсман са следните:
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OВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1-36.
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