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Lepsza oferta dla klientów indywidualnych: Tanie przelewy w euro w całej
Unii i bardziej uczciwe przewalutowania
Bruksela, 28 marca 2018 r.
Komisja Europejska proponuje dzisiaj obniżenie stawek za dokonywanie płatności
transgranicznych w euro w obrębie całej UE. W świetle obecnych przepisów dla
mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują
transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkowskim strefy euro.
Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw
strefy euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesyłają
pieniądze, wypłacają gotówkę lub dokonują płatności za granicą, czerpanie pełnych korzyści z
jednolitego rynku. Wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokonywane poza strefą
euro będą teraz kosztowały tyle samo – z niewielkimi opłatami bądź całkowicie bez opłat – co płatności
krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Ponadto Komisja proponuje dzisiaj wprowadzenie większej
przejrzystości i konkurencyjności usług przeliczania walut, gdy klienci indywidualni kupują towary i
usługi w innej walucie niż ich własna.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków
kapitałowych, Valdis Dombrovskis, stwierdził: „Dzięki dzisiejszemu wnioskowi stwarzamy obywatelom
i przedsiębiorstwom z krajów spoza strefy euro takie same warunki przy dokonywaniu płatności
transgranicznych w euro jak mieszkańcom krajów strefy euro. Wszyscy Europejczycy będą mogli
dokonywać przelewów transgranicznych w euro, płacąc tyle samo, ile zapłaciliby za transakcje
krajowe.” Dzisiejszy wniosek wymaga również pełnej przejrzystości podczas przeliczania walut, gdy
konsumenci dokonują płatności kartą w kraju, który nie ma takiej samej waluty, jak ich własna.
Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa ze strefy euro korzystają już z bardzo niskich opłat za płatności
transgraniczne w euro dzięki wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w
2001 r. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie
stanowi różnicy, czy wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie
członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i
przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro, kiedy podróżują lub dokonują płatności za granicą, co ma
zakończyć ponoszenie wysokich kosztów przy dokonywaniu wewnątrzunijnych transgranicznych
transakcji w euro.
W szczególności propozycja ta gwarantuje, że opłaty naliczane za płatności transgraniczne w euro będą
takie same jak w przypadku analogicznych płatności krajowych w lokalnej walucie. Pozwoli to na
obniżenie opłat do kilku euro, a nawet kilku centów. Na przykład transgraniczne polecenie przelewu w
euro (EUR) z Bułgarii będzie wyceniane tak samo jak krajowe polecenie przelewu w lewach bułgarskich.
To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że opłaty za zwykłe polecenie przelewu w niektórych
krajach członkowskich spoza strefy euro mogą być bardzo wygórowane (do 24 euro za przelew 10
euro). Obecne wysokie opłaty stanowią przeszkodę dla jednolitego rynku, stwarzając bariery dla
transgranicznych działań gospodarstw domowych (kupowanie towarów i usług w innej strefie
walutowej) i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Tworzy to przepaść między
mieszkańcami strefy euro, którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro,
którzy mogą dokonywać tanich transakcji jedynie na terenie swojego kraju.
Dzisiejszy wniosek prowadzi do przejrzystości w płatnościach w różnych walutach stosowanych na
terenie UE. Obecnie konsumenci zazwyczaj nie są informowani lub świadomi kosztów transakcji, która
wymaga dokonania przewalutowania. Wniosek ten wymaga zatem, aby klienci indywidualni byli w pełni
poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności (np. używając za granicą
swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonując płatności kartą w punkcie
sprzedaży bądź online). To oznacza, że będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalutowań,
aby dokonać trafnego wyboru. Z najnowszych ustaleń wynika, że konsumenci skarżą się na praktyki w
zakresie dynamicznego przeliczania walut – między innymi podczas płacenia za granicą w ich walucie
krajowej – i chcą ich zakazania, po tym jak okazało się, że w większości zbadanych przypadków
konsumenci ponosili straty. Brak niezbędnych informacji do podjęcia najlepszej decyzji często prowadzi
do nieuczciwego skłaniania klientów do stosowania droższego przeliczania walut. Zadaniem
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie sporządzenie projektu niezbędnego regulacyjnego

standardu technicznego, w celu wdrożenia zwiększonej przejrzystości.
Wniosek ustawodawczy zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.
Kontekst
Kluczowym priorytetem dla Komisji Junckera jest budowanie głębszego i bardziej uczciwego jednolitego
rynku, który umożliwi ludziom, usługom, towarom i kapitałowi swobodę przepływu w gospodarce o
rocznym produkcie krajowym brutto wynoszącym 15 bilionów euro. Jednolity rynek ma na celu
umożliwienie konsumentom dostępu do lepszych produktów i niższych cen dzięki większej
konkurencyjności. Komisja Europejska podjęła już wiele działań chroniących i wzmacniających pozycję
europejskich klientów indywidualnych w obszarze usług finansowych, takich jak: dyrektywa w sprawie
rachunku płatniczego przyznaje wszystkim mieszkańcom UE dostęp do podstawowego rachunku
bankowego; dyrektywa w sprawie usług płatniczych przynosi znaczący wzrost bezpieczeństwa płatności
oraz zaproponowane przez Komisję rozporządzenie w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego
projektu emerytalnego (OIPE), które to rozporządzenie umożliwi większy wybór przy oszczędzaniu na
emeryturę. W marcu 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania przedstawiający strategię
wzmocnienia jednolitego rynku UE dla klientów usług finansowych. Komisja realizuje obecnie pierwsze
dwa działania przewidziane w tym planie działania, które dotyczą przejrzystości i opłat za transakcje
transgraniczne: płatności transgraniczne są kluczowe dla integracji gospodarki UE. Odgrywają one
ważną rolę w jednoczeniu obywateli i przedsiębiorstw UE. Ograniczenia i nadmierne koszty wpływające
na płatności transgraniczne są przeszkodą dla realizacji jednolitego rynku.
Aby przygotować zmiany rozporządzenia 924/2009, Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne od
lipca do października 2017 r. w celu zebrania poglądów zainteresowanych stron co do najlepszego
rozwiązania w kwestii realizacji celu obniżenia kosztów płatności transgranicznych w UE. W odpowiedzi
na konsultacje publiczne użytkownicy usług płatniczych (zarówno klienci indywidualni, jak i
przedsiębiorstwa) wskazali na wysokie opłaty, które ponoszą za transakcje transgraniczne oraz na brak
przejrzystości w naliczaniu opłat. Dostawcy usług płatniczych domagali się głównie wprowadzenia
zróżnicowania pomiędzy płatnościami w euro, które były przetwarzane bezpośrednio (np. przetwarzane
automatycznie bez działań ręcznych), oraz dużo mniej wydajnymi, a przez to droższymi procesami
przetwarzania płatności w innych walutach.
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