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Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: H Επιτροπή χαιρετίζει τη
συμφωνία για φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές και δικαιότερες
μετατροπές νομισμάτων
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με
πρόταση της Επιτροπής που θα καταστήσει τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ φθηνότερες
σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα φέρουν επίσης πλήρη διαφάνεια στις
μετατροπές νομισμάτων, όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που θα επιτρέψει στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
εντός και εκτός ευρωζώνης να επωφελούνται από το χαμηλό κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών σε
ευρώ. Ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίσει επίσης ότι οι χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων είναι πλήρως
διαφανείς και συγκρίσιμες, πράγμα που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα για
χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές στο εξωτερικό. Οι νέοι
κανόνες συμφωνήθηκαν προσωρινά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την περασμένη
εβδομάδα και έλαβαν το πράσινο φως από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους στην ΕΕ κατά τη σημερινή
συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Με
αυτή τη συμφωνία, οι πολίτες των χωρών εκτός ζώνης του ευρώ θα απολαμβάνουν και αυτοί ένα από τα
οφέλη του ευρώ, δηλαδή το χαμηλό κόστος των συναλλαγών σε ευρώ, χάρη στην άκρως
αποτελεσματική υποδομή πληρωμών σε ευρώ. Επιπλέον, ο κανονισμός θα τονώσει τον ανταγωνισμό
στον τομέα της μετατροπής νομισμάτων. Θα επιτρέψει δε στους Ευρωπαίους να ελέγχουν και να
συγκρίνουν εύκολα τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν πληρώνουν στο εξωτερικό με τις κάρτες
τους ή στέλνουν χρήματα σε χώρα με άλλο νόμισμα της ΕΕ»
Μέχρι σήμερα, η χρέωση για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ από κράτη μέλη εκτός ζώνης του ευρώ
έφτανε έως και τα 20 ευρώ σε ορισμένες χώρες, τη στιγμή που αντίστοιχες διασυνοριακές πληρωμές
από κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ είναι πολύ φθηνές ή και δωρεάν. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν
θα επιτρέψουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις εκτός ζώνης του ευρώ να επωφεληθούν πλήρως
από την ενιαία αγορά και από την αποτελεσματική υποδομή πληρωμών σε ευρώ κατά την αποστολή
χρημάτων, την ανάληψη μετρητών ή την πληρωμή στην αλλοδαπή σε ευρώ. Όλες οι πληρωμές σε ευρώ
εκτός της ζώνης του ευρώ (και εντός της ΕΕ) θα τιμολογούνται όπως και οι εγχώριες πληρωμές σε
τοπικό νόμισμα. Τούτο σημαίνει ότι οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα επιβαρύνονται με πολύ
χαμηλά ή και μηδενικά έξοδα.
Οι κανόνες προβλέπουν επίσης ότι όλοι οι καταναλωτές της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να
συγκρίνουν τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν πληρώνουν με κάρτα σε άλλο νόμισμα της ΕΕ. Οι
τράπεζες, οι έμποροι ή οι φορείς εκμετάλλευσης ΑΤΜ που προσφέρουν μια συναλλαγή στο νόμισμα της
χώρας του καταναλωτή θα πρέπει να δηλώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τις χρεώσεις μετατροπής
νομισμάτων, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές να επιλέξουν την καλύτερη λύση. Ομοίως, οι
καταναλωτές θα ενημερώνονται σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που επιβάλλουν οι
τράπεζές τους κατά την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό μέσα από πλατφόρμες διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό, ο κανονισμός αντιμετωπίζει τις αδιαφανείς μεθόδους
τιμολόγησης της μετατροπής νομισμάτων, ιδίως όσον αφορά τη «δυναμική μετατροπή νομισμάτων»,
δηλαδή τη δυνατότητα να πληρώνονται αλλοδαποί έμποροι ή φορείς εκμετάλλευσης ΑΤΜ σε νόμισμα της
χώρας προέλευσης.
Ιστορικό
Στις 28 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός της ΕΕ για τις
διασυνοριακές πληρωμές (924/09). Οι προτάσεις αυτές προήλθαν από το σχέδιο δράσης για τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2017.
Μια βασική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, είναι η
οικοδόμηση μιας βαθύτερης και πιο δίκαιης ενιαίας αγοράς, η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους, τις

υπηρεσίες, τα αγαθά και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε μια οικονομία με ετήσιο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν ύψους 15 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα
επιτρέψουν σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της
ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο
εξωτερικό.
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