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Suġġett: Petizzjoni 1523/2010, imressqaa minn Marian Antonie, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar allegata konverżjoni doppja tal-valuta mill-banek

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakkonta l-esperjenza tagħha fir-Renju Unit u tilmenta dwar l-imġiba ta’ 
ċerti banek, li jikkonvertu l-valuta Rumena darbtejn, meta l-valuta użata la hija l-ewro u 
lanqas id-dollaru Amerikan. Hija tqis li din il-prattika għandha tkun illegali u projbita, ladarba 
dan jaffettwa d-drittijiet tal-konsumaturi u l-moviment ħieles tal-persuni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakkonta l-esperjenza tagħha li tirrigwarda transazzjoni ta’ ħlas fir-Renju 
Unit u tilmenta dwar konverżjoni doppja tal-valuta li wasslet għal drittijiet ogħla imposti 
fuqha. Inizjalment l-merkant fil-post tal-bejgħ staqsiha jekk riditx tħallas bil-lira Ingliża 
(GBP) jew inkella jekk kinitx tippreferi li l-ammont jiġi kkonvertit f’RON, il-Leu Rumen 
Ġdid, li apparentement il-merkant ħaseb li kien il-valuta tal-kard tal-ħlas tagħha. Wara li ġiet 
infurmata dwar ir-rata tal-kambju u dwar l-ammont finali f’RON, hija għażlet il-konverżjoni 
tal-valuta u ħallset bir-RON. Jidher li sussegwentement l-ammont ġie kkonvertit f’ewro 
(EUR) u mbagħad reġa’ ġie kkonvertit lura f’RON. Minħabba din il-konverżjoni multipla, il-
kont tagħha ġie ddebitat b’ammont ogħla minn dak li ġie miftiehem fil-post tal-bejgħ. Il-
petizzjonanta tqis li din il-prattika tmur kontra d-drittijiet tal-konsumatur u tikkontradixxi l-
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informazzjoni mogħtija mill-merkant li spjega li l-konverżjoni kienet finali u li mhuma se jiġu 
applikati ebda drittijiet żejda. Milli jidher, din il-prattika mhijiex eċċezzjoni fil-każ ta’ 
transazzjonijiet li jsiru f’valuti oħra, li ma jkunux ewro.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 49(2) tad-Direttiva 2007/64/KE1 jistabbilixxi l-prinċipji ta’ trasparenza u ta’ 
għażla għal detenturi ta’ kards fir-rigward tal-konverżjonijiet tal-valuta. Għalhekk, meta 
konverżjoni tal-valuta tiġi offruta lil min iħallas fil-post tal-bejgħ jew minn min jitħallas, l-
informazzjoni dwar din il-konverżjoni għandha tingħata qabel il-bidu tat-transazzjoni ta’ ħlas.
Barra minn hekk, il-parti li toffri s-servizz ta’ konverżjoni tal-valuta għandha tgħarraf lil min 
iħallas bid-drittijiet kollha kif ukoll bir-rata tal-kambju li għandha tintuża għall-konverżjoni 
tat-transazzjoni ta’ ħlas. Barra minn hekk, min iħallas għandu jaċċetta s-servizz tal-
konverżjoni tal-valuta fuq dik il-bażi.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, dawn il-kundizzjonijiet ġew sodisfati 
meta aċċettat l-offerta tal-merkant li tħallas bil-kard tal-ħlas tagħha f’RON. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, ma kienx ċar għalfejn kien hemm 
transazzjonijiet sussegwenti tal-valuta f’EUR u lura f’RON. Dawn setgħu saru minħabba l-
kundizzjonijiet fil-kuntratt qafas bejn il-petizzjonanta u l-fornitur tal-kard tal-ħlas tagħha.

Għandu jiġi nnutat li bosta istituzzjonijiet ta’ ħlas fi Stati Membri tal-UE li mhumiex fiż-
żona ewro, joffru kards tal-ħlas li teknikament jitħallsu lura bl-EUR (xi drabi wkoll bid-
dollaru Amerikan (USD)) għat-transazzjonijiet barranin kollha, u li l-ammont jiġi kkonvertit 
sussegwentement biss fil-valuta nazzjonali. Li kieku dan kien il-każ f’din is-sitwazzjoni, dan 
kien jimplika li kwalunkwe transazzjoni f’GBP tiġi kkonvertita l-ewwel f’EUR u mbagħad 
f’RON. Jista’ jagħti l-każ li l-merkant mir-Renju Unit ma kienx jaf dwar dan meta offra l-
konverżjoni tal-valuta f’RON għaliex kieku kien jassumi li l-kard maħruġa fir-Rumanja kienet 
denominata f’RON.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tista’ tniedi azzjoni kontra l-Istati Membri biss f’każijiet ta’ transpożizzjoni 
jew applikazzjoni żbaljata tal-liġi tal-UE. Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, jidher li d-
drittijiet u l-obbligi stipolati fid-Direttiva 2007/64/KE dwar is-servizzi ta’ ħlas ġew rispettati.
Filwaqt li jidher li l-ewwel konverżjoni tal-valuta hija koperta mill-Artikolu 49(2) tad-
Direttiva 2007/64/KE, il-konverżjonijiet sussegwenti jistgħu wkoll ikunu konformi mad-
Direttiva, jekk jintlaħaq ftehim dwarhom skont l-Artikolu 49. Il-Kummissjoni tirrakkomanda 
li l-petizzjonanta tivverifika t-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt qafas dwar il-kard tal-
ħlas tagħha biex tara jekk huwa jistabbilixxix li t-transazzjonijiet barra mir-Rumanija li ma 
jsirux bl-EUR għandhomx dejjem jiġu konvertiti l-ewwel f’EUR u mbagħad fil-valuta lokali.

Jista’ wkoll jagħti l-każ li l-petizzjonanta tkun tixtieq tressaq din il-kwistjoni quddiem l-
ombudsman Rumen għas-servizzi bankarji, li jista’ jikkuntattja lill-ombudsman tas-servizzi 
finanzjarji tar-Renju Unit. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-ombudsman Rumen huma li ġejjin:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/
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