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Temats: Lūgumraksts Nr. 1523/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Marian Antonie, par iespējamu dubultu valūtas konvertēšanu bankās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atceras savu pieredzi Apvienotajā Karalistē un sūdzas par 
atsevišķām bankām, kuras divreiz konvertējušas Rumānijas valūtu, jo izmantotā valūta nebija 
ne euro, ne arī ASV dolāri. Viņa uzskata, ka šāda prakse jāpasludina par nelikumīgu un 
jāaizliedz, jo tā pārkāpj patērētāju tiesības un personu brīvu pārvietošanos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja atceras savu pieredzi saistībā ar Apvienotajā Karalistē veiktu 
maksājuma darījumu un sūdzas par dubultu valūtas konvertēšanu, kuras rezultātā viņai nācās 
maksāt augstāku maksu. Tirdzniecības vietas darbinieks viņai sākotnēji jautāja, vai viņa vēlas 
maksāt GBP vai arī veikt valūtas konvertēšanu Rumānijas jaunajās lejās (RON), kuras 
tirgotājs acīmredzot uzskatīja par viņas maksājumu kartes valūtu. Pēc informācijas 
saņemšanas par valūtas maiņas kursu un gala summu RON, viņa izvēlējās valūtas 
konvertēšanas iespēju un maksājumu veica RON. Vēlāk izrādījās, ka summa tika konvertēta 
EUR un pēc tam atpakaļ RON. Šīs daudzkārtējās konvertēšanas dēļ no viņas konta tika 
atskaitīta lielāka summa, nekā tika minēts tirdzniecības vietā. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka šāda prakse ir pretrunā patērētāju tiesībām un tirgotāja sniegtajai informācijai, 
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kurš skaidroja, ka konvertēšana ir galīga un netiks piemērota nekāda papildu maksa. Šāda 
prakse acīmredzami nav nekāds izņēmums gadījumos, kad darījumi tiek veikti valūtās, kas 
nav EUR.
Komisijas komentāri

Direktīvas 2007/64/EK1 49. panta 2. punktā ir paredzēti noteikumi par pārredzamības 
principiem un maksājumu kartes īpašnieka izvēles iespējām attiecībā uz valūtas konvertēšanas 
pakalpojumu. Saskaņā ar šo punktu gadījumā, ja valūtas konvertēšanas pakalpojumu piedāvā 
tirdzniecības vietā vai to piedāvā maksājuma saņēmējs, informācija par konvertēšanas 
pakalpojumu ir jāsniedz pirms maksājuma darījuma veikšanas. Turklāt tās puses pienākums, 
kas piedāvā maksātājam valūtas konvertēšanas pakalpojumu, ir atklāt maksātājam visas 
maksas, kā arī to valūtas kursu, ko lieto, lai veiktu maksājumu darījuma konvertēšanu. Turklāt 
maksātājam ir jāpauž piekrišana uz šāda pamata veiktam valūtas konvertēšanas 
pakalpojumam.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju šie nosacījumi tika izpildīti brīdī, 
kad viņa piekrita tirgotāja piedāvājumam maksāt ar viņas maksājumu karti RON. Balstoties 
uz Komisijas rīcībā esošo informāciju, iemesli, kādēļ pēc tam tika veikta valūtas konvertēšana 
EUR un atpakaļ RON, nav skaidri. Iespējams, ka konvertēšana tika veikta saskaņā ar 
nosacījumiem, kas minēti pamatlīgumā starp lūgumraksta iesniedzēju un viņas maksājumu 
kartes izsniedzēju iestādi.

Jāatzīmē, ka maksājumu iestādes daudzās tajās ES dalībvalstīs, kuras neietilpst euro zonā, 
piedāvā maksājumu kartes, kuras visos ārvalstīs veiktajos darījumos tehniski tiek apkalpotas 
EUR (dažreiz arī USD), un summa tikai pēc tam tiek konvertēta valsts valūtā. Ja šāda situācija 
ir bijusi arī aprakstītajā gadījumā, tas nozīmē, ka jebkurš darījums GBP vispirms tiktu 
konvertēts EUR un pēc tam RON. Iespējams, ka Apvienotās Karalistes tirgotājs, piedāvājot 
valūtas konvertēšanu RON, to nezināja, jo pieņēma, ka Rumānijā izsniegtas kartes valūta ir 
RON. 

Secinājumi

Komisija pasākumus pret dalībvalstīm var uzsākt tikai gadījumā, ja ES tiesību akti tiek 
nepareizi transponēti vai piemēroti. Ņemot vērā pieejamo informāciju, šķiet, ka 
Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem izklāstītās tiesības un pienākumi ir 
ievēroti. Šķiet, ka uz pirmo valūtas konvertēšanas pakalpojumu attiecas 
Direktīvas 2007/64/EK 49. panta 2. punkts, un arī vēlāk veiktie konvertēšanas pakalpojumi 
varētu būt atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem, ja vien par tiem panākta vienošanās saskaņā 
ar 49. pantu. Komisija ierosina, ka lūgumraksta iesniedzējai vajadzētu pārbaudīt noteikumus 
un nosacījumus, kas minēti pamatlīgumā par viņas maksājumu karti, lai pārliecinātos, vai 
tajos ir minēts, ka ārpus Rumānijas teritorijas veiktie maksājumu darījumi, kas netiek veikti 
EUR, vienmēr vispirms tiek konvertēti EUR un tikai pēc tam valsts valūtā.

Lūgumraksta iesniedzēja varētu ar šo jautājumu vērsties arī pie Rumānijas ombuda banku 
pakalpojumu lietās, kurš varētu sazināties ar Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu 
ombudu. Rumānijas ombuda kontaktinformācija ir šāda:
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