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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1523/2010, którą złożyła Marian Antonie (Rumunia) w sprawie 
rzekomego podwójnego przeliczania walut przez banki

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję opisuje swoje doświadczenia w Wielkiej Brytanii i informuje 
o postępowaniu niektórych banków, które dwa razy przeliczają rumuńską walutę w sytuacjach, 
w których nie stosuje się ani euro, ani dolara USA. Uważa ona, że praktykę tę należy uznać za 
nielegalną i zakazać jej, ponieważ wpływa ona na prawa konsumentów i swobodny przepływ 
osób.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja
Składająca petycję opisuje swoje doświadczenia w związku z transakcją płatniczą 
przeprowadzoną w Wielkiej Brytanii i informuje o dwukrotnym przeliczaniu waluty, co 
sprawiło, że musiała ponieść wyższe koszty. Na początku handlowiec w punkcie sprzedaży 
zapytał składającą petycję, czy chce płacić w GBP, czy też skorzystać z możliwości 
przeliczenia waluty na nowego leja rumuńskiego RON, którego osoba ta najwyraźniej uznała za 
walutę jej karty płatniczej. Po uzyskaniu informacji na temat kursu wymiany i ostatecznej 
kwoty w RON składająca petycję zdecydowała się na opcję wymiany i zapłaciła w RON. 
Wydaje się, że później kwota została przeliczona na euro i z powrotem na leja rumuńskiego. W 
efekcie wielokrotnego przeliczania konto składającej petycję zostało obciążone kwotą wyższą 
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od ustalonej w punkcie sprzedaży. Składająca petycję uważa, że praktyka ta jest sprzeczna z 
prawami konsumentów i niezgodna z informacjami udzielonymi przez handlowca, który 
wyjaśniał, że przeliczenie jest ostateczne, a żadne opłaty dodatkowe nie będą stosowane. 
Najwyraźniej praktyka ta nie stanowi wyjątku w przypadku transakcji przeprowadzanych w 
walutach innych niż euro.
Uwagi Komisji 

W art. 49 ust. 2 dyrektywy 2007/64/WE1określa się zasady przejrzystości i wyboru dla 
posiadaczy kart w związku z przeliczaniem waluty. Dlatego kiedy usługa przeliczenia waluty 
oferowana jest płatnikowi w punkcie sprzedaży lub przez odbiorcę, informacji na temat tego 
przeliczenia należy udzielić przed rozpoczęciem transakcji płatniczej. Ponadto strona oferująca 
usługę przeliczenia waluty musi ujawnić płatnikowi informacje dotyczące wszelkich opłat, jak 
również kurs walutowy, który ma być zastosowany przy przeliczaniu waluty transakcji 
płatniczej. Następnie płatnik udziela zgody na oferowaną mu na tej podstawie usługę 
przeliczenia waluty. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającą petycję warunki te zostały spełnione, 
kiedy przyjęła ona ofertę handlowca dotyczącą uiszczenia zapłaty w RON przy wykorzystaniu 
swojej karty płatniczej. W oparciu o informacje dostępne Komisji powody późniejszego 
przeliczenia na euro i z powrotem na leja rumuńskiego pozostają niejasne. Mogło to mieć 
miejsce ze względu na warunki umowy ramowej zawartej między składającą petycję a 
dostawcą jej karty płatniczej. 

Należy zauważyć, że liczne instytucje płatnicze w państwach członkowskich UE nienależących 
do strefy euro oferują karty płatnicze technicznie denominowane w euro (czasami też w dolarze 
USA) w przypadku wszystkich transakcji zagranicznych, zaś kwota jest potem po prostu 
przeliczana na walutę krajową. Jeżeli tak było w omawianej sytuacji, oznaczałoby to, że każda 
transakcja w GBP przeliczana byłaby najpierw na EUR, a potem na RON. Jest możliwe, że nie 
wiedział o tym brytyjski handlowiec, kiedy oferował usługę przeliczenia waluty na RON, 
ponieważ zakładał, że karta wydana w Rumunii denominowana jest w lejach rumuńskich.

Wnioski

Komisja może inicjować działania przeciwko państwom członkowskim jedynie w przypadkach 
niewłaściwej transpozycji czy stosowania prawa UE. W świetle powyższych informacji wydaje 
się, że prawa i obowiązki określone w dyrektywie 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych 
były przestrzegane. Choć pierwsze przeliczenie wydaje się wchodzić w zakres art. 49 ust. 2 
dyrektywy 2007/64/WE, następne przeliczenia mogą być też zgodne z przedmiotową 
dyrektywą, jeżeli uzgodniono je na mocy art. 49. Komisja sugeruje składającej petycję 
zweryfikowanie warunków umowy ramowej dotyczącej jej karty płatniczej, tak aby sprawdzić, 
czy w umowie tej przewiduje się, czy kwoty transakcji przeprowadzanych poza terytorium 
Rumunii, które nie są dokonywane w euro, zawsze są najpierw przeliczane na euro, a dopiero 
potem na walutę lokalną.
Składająca petycję może też zechcieć poruszyć tę kwestię w ramach kontaktów z rumuńskim 
arbitrem ds. usług bankowych, który może nawiązać kontakt z brytyjskim arbitrem ds. usług 
finansowych. Dane kontaktowe rumuńskiego arbitra bankowego są następujące:

                                               
1 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s.1–36.
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