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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0144/2020, внесена от N.D., с хърватско гражданство, 
относно неетични практики в банковия сектор в Хърватия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на националните и международните 
правила относно паричните преводи, които прилагат хърватските банки, Хърватската 
национална банка и Министерството на финансите на страната. Съгласно тези правила 
се предполага, че еднократен превод се облага с такси многократно. Вносителят на 
петицията обяснява, че собствениците на кредитни карти в Хърватия могат да имат 
различни валути в сметката си, въпреки факта, че валутата на тяхната сметка е евро. 
При извършването на превод от евро в долари потребителите се облагат с такси два 
пъти за една и съща трансакция: веднъж от евро в хърватски куни и веднъж от куни в 
долари. Този проблем е дори по-голям, ако трансакцията е от долари към долари, тъй 
като потребителите се облагат с такси четири пъти: от долари в куни, куни в евро, евро 
в куни и куни в долари. Вносителят на петицията смята, че макар тази практика да е 
законна, тя не е етична и следва да бъде преразгледана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, Комисията приема, че когато 
прави парични преводи, неговата банка извършва няколко операции по превалутиране, 
които изглежда не са необходими.
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Член 3б от Регламент (ЕО) № 924/20091, изменен с Регламент (ЕС) 2019/518, предвижда 
изисквания за прозрачност на операциите по превалутиране за кредитни преводи във 
валути на ЕС и между доставчици на платежни услуги в ЕС: 

1. Когато доставчикът на платежни услуги на платеца предлага услуги по 
превалутиране във връзка с кредитен превод, […] преди инициирането на платежната 
операция доставчикът на платежни услуги информира платеца по ясен, неутрален и 
разбираем начин за очакваните такси за услугите по превалутиране, приложими за 
кредитния превод 

Освен това член 4 от Директива 2014/92/ЕС2 (Директива относно платежните сметки) 
предвижда прозрачност на таксите, свързани с платежни сметки: 

1. […] държавите членки гарантират, че достатъчно време преди сключването на 
договор за платежна сметка с потребител, доставчиците на платежни услуги му 
предоставят на хартиен или на друг дълготраен носител, документ с информация за 
таксите […]. 

В член 9 директивата също така позволява преминаване към друга платежна сметка: 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги предлагат услуга 
по прехвърляне, описана в член 10, между платежни сметки в една и съща валута на 
всеки потребител, който открива или притежава платежна сметка в намиращ се на 
територията на съответната държава членка доставчик на платежни услуги.

И накрая, в член 12, параграф 4 директивата предвижда, че: Държавите членки 
гарантират, че евентуалните такси, начислявани на потребителя от прехвърлящия или 
приемащия доставчик на платежни услуги […], са приемливи и съответстват на 
действителните разходи на доставчика на платежни услуги.

Заключение

Предвид гореизложеното Комисията стига до заключението, че макар привидно 
ненужните операции по превалутиране да са незадоволителна практика от гледна точка 
на вносителя на петицията, няма нарушение на правото на ЕС. Освен това съществува 
законодателство на ЕС, което информира потребителите за таксите и позволява 
преминаване към платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги по избор. 
Следователно по-нататъшни действия на Комисията по този въпрос не са оправдани.
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2Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта 
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