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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0302/2009, ktorú predkladá Eugenia Ioan, nemecká štátna 
príslušníčka, o stratách spôsobených výmenným kurzom v súvislosti 
s vyplácaním jej rumunského dôchodku v Nemecku 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá žije v Nemecku, poberá rumunský dôchodok. Poukazuje na 
skutočnosť, že banka Citibank v Bukurešti a dôchodková poisťovňa Deutsche 
Rentenversicherung odlišným spôsobom interpretujú vykonávacie pravidlá uvedené 
v nariadení Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri 
vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na 
zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva (článok 107 o menovom 
prepočte), keď prepočítavajú jej dôchodok z rumunských lei (RON) na eurá, čo vedie 
k stratám spôsobeným výmenným kurzom vo výške 25 až 35 EUR mesačne. Predkladateľka 
petície sa domnieva, že je obeťou nesprávneho presadzovania ustanovení nariadenia a žiada 
Európsky parlament, aby sa touto vecou zaoberal.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júna 2009. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 25. septembra 2009

Petícia

Predkladateľka petície žije v Nemecku a poberá rumunský dôchodok. Podľa informácií 
poskytnutých Komisii sa dôchodok po prepočte vypláca rumunskou bankou v eurách.
Predkladateľka petície sa domnieva, že banka zaisťujúca prevod nesprávne uplatňuje pravidlá 
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týkajúce sa výmenných kurzov, v dôsledku čoho predkladateľka petície mesačne prichádza 
o približne 25 až 35 EUR.
Predkladateľka petície sa domnieva, že rumunská banka a nemecká dôchodková poisťovňa 
Rentenversicherung odlišným spôsobom interpretujú pravidlá týkajúce sa výmenných kurzov.
Požaduje potvrdenie toho, či sa uplatňuje bod 5 alebo bod 6 článku 107 príslušnej smernice.

Pripomienky Komisie k petícii

Ak osoba nemá bydlisko v tom členskom štáte EÚ, v ktorom má nárok na dôchodok, 
dôchodok sa exportuje do členského štátu, v ktorom má daná osoba na dôchodku pobyt.

Spôsob vyplácania dávok sa podľa článku 53 nariadenia č. 574/72 určí na základe prílohy 6 
k nariadeniu č. 574/72. V prípade Rumunska vypláca dávky priamo príslušný orgán na účet 
dôchodcu.

Ak ide o jednoduchú platbu dôchodkovej dávky, uplatňuje sa výmenný kurz podľa článku 107 
bodu 6 a prepočet sa uskutoční podľa kurzu uverejneného pre dátum vyplatenia dávky.

V prípade predkladateľky petície ide len o jednoduchú platbu dávky rumunskou inštitúciou, 
nemecká dôchodková inštitúcia do vyplácania nezasahuje a neexistuje žiadna možnosť 
odlišnej interpretácie nariadenia s cieľom ovplyvniť sumu dávky, ktorá sa má vyplatiť.

Záver

Na základe poskytnutých informácií je zrejmé, že nejde o problém uplatňovania práva 
Spoločenstva pri koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia pre osoby, ktoré sa pohybujú 
v rámci EÚ a ich rodiny.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 9. decembra 2010

Podľa informácií Európskej komisie poskytnutých nemeckým ministerstvom práce 
a sociálneho zabezpečenia 17. júla 2010 sa dôchodok vyplácaný predkladateľke petície 
v Nemecku počíta na základe nemeckých právnych predpisov (FRG), v ktorých sa uvádza, že 
pri niektorých kategóriách osôb sa nemecký dôchodok vypočíta nielen so zreteľom na 
obdobia poistenia v Nemecku, ale aj v iných štátoch tak, ako keby tieto obdobia poistenia boli 
dosiahnuté v Nemecku. 

Cieľom predmetného právneho predpisu je integrovať osoby s nemeckým štátnym 
občianstvom, postihnuté dôsledkami 2. svetovej vojny, do nemeckého systému sociálneho 
zabezpečenia. 

Zo sumy dôchodku vypočítanej na základe uvedených ustanovení sa odpočíta suma súbehu 
zahraničného dôchodku (odpočet nemôže prekročiť sumu, ktorú by Nemecko uhradilo za 
predmetné obdobie). V prípade predkladateľky petície sa zahraničný dôchodok priznáva 
v rumunskej mene a nemecký úrad musí túto sumu prepočítať na eurá. 

Do 1. mája 2010 nemecký úrad určoval platný prepočítací kurz na základe článku 107 
nariadenia č. 574/72. V uvedenom článku je určený výmenný kurz, ktorý sa uplatňuje vtedy, 
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keď pri výpočte určitých dávok treba zohľadniť sumu v inej mene. Výmenné kurzy, ktoré sa 
mali použiť, uverejňovala Európska komisia každý štvrťrok v Úradnom vestníku a určovala 
ich podľa priemerného kurzu za predchádzajúci štvrťrok. Následne sa kurz uplatnený 
napríklad pri prepočte sumy, ktorá sa mala odpočítať v apríli, máji a júli, stanovil na základe 
priemerných kurzov od januára do marca toho istého roku. 

Ako bola Komisia informovaná listom rumunského národného úradu pre dôchodky a sociálne 
zabezpečenie zo 16. júna 2010, regionálne dôchodkové úrady vychádzajú pri vyplácaní 
dôchodkov rumunským dôchodcom bývajúcim v zahraničí z ustanovení vnútorného dohovoru 
o poskytovaní bankových služieb súvisiacich s vyplácaním dôchodkov a ostatných dávok 
sociálneho zabezpečenia. Podľa tohto dohovoru všetky dôchodky prevedené na účty 
v zahraničnej mene, ktoré patria rumunským dôchodcom bývajúcim v zahraničí, vypláca 
rumunská pobočka banky Citibank Europe. Citibank používa pri prepočte sumy dôchodku 
priznanej v RON výmenný kurz platný o 10.00 h v pracovný deň, ktorý bezprostredne 
nasleduje po 19. dni daného mesiaca. Tento postup bol v súlade s nariadením EÚ, v ktorom sa 
neurčuje výmenný kurz pre platby dávok v prípade výplaty dávky osobe, ktorá má bydlisko 
v inom členskom štáte. Podľa článku 52 nariadenia č. 574/72 sa v prílohe 6 k tomuto 
nariadeniu určuje len spôsob exportu dávok (platby osobám, ktoré majú bydlisko mimo 
príslušného členského štátu). Rumunsko vyhlásilo priamu platbu dávky príslušnej osobe, čo 
v praxi znamená priamu platbu na bankový účet v inom členskom štáte. V novom nariadení 
EÚ sa platné pravidlá neupravujú. 

Treba uviesť, že v obdobiach, ktoré sa vyznačovali veľkými výkyvmi výmenných kurzov, 
mohol byť kurz použitý pri prepočte zahraničného dôchodku na účely odpočítania príslušnej 
sumy od nemeckého dôchodku výrazne odlišný od kurzu použitého na účel platby rumunskou 
bankou. Príčina spočívala v tom, že výmenné kurzy použité na účel výpočtu rumunského 
dôchodku boli fixované na obdobie troch mesiacov a stanovené na základe priemeru 
výmenných kurzov za tri mesiace, ktoré predchádzali dňu uverejnenia kurzu. V praxi by sa 
rozdiel prejavil vtedy, keby boli výkyvy kurzov vyššie ako 10 %. To platilo najmä v období 
hospodárskej krízy na začiatku roku 2009. 

Takisto treba uviesť, že po nadobudnutí účinnosti nariadení č. 883/2004 a č. 987/2009, ktoré 
od 1. mája nahradili nariadenie č. 1408/71 a č. 574/72, boli stanovené nové pravidlá 
menového prepočtu. Podľa článku 90 nariadenia 987/2009 je výmenným kurzom v súčasnosti 
denný výmenný kurz. Referenčný dátum sa určuje na základe rozhodnutia č. H 3 z 15. 
októbra 2009 o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov 
uvedených v článku 90 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091. Podľa 
bodu 3 písm. b) uvedeného rozhodnutia platí, že ak inštitúcia členského štátu na účel 
stanovenia nároku a prvého výpočtu dávky musí prepočítať sumu do meny iného členského 
štátu, použije výmenný kurz uverejnený pre prvý deň mesiaca bezprostredne 
predchádzajúceho mesiacu, keď sa ustanovenie musí uplatniť. V dôsledku toho bude dátum, 
ktorý určuje výmenný kurz použitý na účel výpočtu dávky, bližšie k dátumu platby dávky, čo 
zníži negatívne dôsledky výkyvov výmenného kurzu. 

Záver

                                               
1 Ú. v. EÚ C 106, 24.4.2010, s. 56.
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Na základe poskytnutých informácií je zrejmé, že nejde o problém uplatňovania práva 
Spoločenstva pri koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia pre osoby, ktoré sa pohybujú 
v rámci EÚ a ich rodiny. Problém záporného vplyvu výkyvov výmenného kurzu bude 
obmedzený novými ustanoveniami rozhodnutia určujúceho výmenné kurzy, keďže referenčný 
dátum určujúci výmenný kurz, ktorý sa použije na výpočet sumy rumunského dôchodku, 
ktorá sa odpočíta pri určení sumy nemeckého dôchodku, je odteraz bližšie k dátumu prevodu 
dávky príslušnej osobe prostredníctvom rumunskej banky.

5. Revidovaná odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 20. apríla 2012

Petícia

Petícia sa týka rumunskej občianky, ktorá dostáva dôchodok z Rumunska a Nemecka. 
Predkladateľka petície má pobyt v Nemecku a je povinná odvádzať v Nemecku dane a platiť 
príspevky do systému zdravotného poistenia. Predkladateľka petície tvrdí, že je takisto 
povinná platiť rovnocenné dane a príspevky v Rumunsku, čo zrejme nie je v súlade 
s ustanoveniami článku 11 nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia1.

Pripomienky Komisie

Pravidlá EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sú zvyčajne založené na 
zásade určenia jedných uplatniteľných právnych predpisov, stanovenej v článku 11 nariadenia 
(ES) č. 883/2004 a spresnenej podrobnými pravidlami uvedenými v hlave II predmetného 
nariadenia. Z nariadenia jasne vyplýva, že v situácii, keď dôchodca poberá dva dôchodky, za 
nemocenské dávky zodpovedá ten členský štát, v ktorom má daný dôchodca pobyt. 
Nariadením sa danej osobe neposkytuje právo vybrať si, v ktorom členskom štáte bude 
poistená. Z toho vyplýva, že ak dôchodca poberá dôchodok z Nemecka a z Rumunska, ale 
pobyt má v Nemecku, bude vždy povinne poistený v tom členskom štáte, v ktorom má pobyt, 
v tomto prípade v Nemecku. 

Komisia sa v súvislosti so sťažnosťou predkladateľky petície obrátila na nemecké orgány, 
ktoré po preskúmaní veci potvrdili listom z 15. novembra 2011, že postavenie predkladateľky 
petície v Nemecku je také, aké ho opisuje v petícii, ako aj príslušnosť nemeckých úradov, 
pokiaľ ide o jej dávky nemocenského poistenia na základe príspevkov, ktoré predkladateľka 
petície odvádza v Nemecku. Úrady uviedli, že dotknutá osoba býva v Nemecku 16 rokov 
a poberá rumunský dôchodok od júna 2006 a nemecký dôchodok od júla 2006. Keďže 
predkladateľka petície má pobyt v Nemecku, je tam zahrnutá aj do systému sociálneho 
zabezpečenia, a preto poberá aj nemocenské dávky v Nemecku. Predkladateľka petície sa 
snažila presvedčiť rumunské orgány, aby jej udelili výnimku z uvedených príspevkov, nebola 
však úspešná.

So zreteľom na uvedené skutočnosti sa Komisia následne obrátila na rumunské orgány 
s cieľom vysvetliť právne záväzky vyplývajúce z rumunských právnych predpisov pre 
dôchodcu, ktorý pobýva v inom členskom štáte a odvádza v ňom dane a príspevky na 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 166 z 30.4.2004.
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nemocenské poistenie. Rumunské orgány odpovedali listom, ktorý bol Komisii doručený 23. 
januára 2012.

Rumunské orgány informovali, že po nadobudnutí účinnosti modernizovaných právnych 
predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 1. mája 2010, konkrétne 
uvedeného riadenia (ES) č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia (ES) č. 987/20091, 
Rumunsko príslušným spôsobom upravilo svoje vnútroštátne právne predpisy. Pokiaľ ide 
o dôchodcov poberajúcich rumunské štátne dôchodky, ktorí uviedli miesto pobytu alebo 
domicil v inom členskom štáte, Rumunsko prijalo výnos predsedu Národného dôchodkového 
fondu a predsedu Národného fondu zdravotného poistenia č. 1285/437 o zrušení povinností 
odvádzať príspevky Jednotnému národnému fondu sociálneho a zdravotného poistenia2.

Podľa článku 2 tohto výnosu platí, že ak žiadateľ o dôchodkové práva preukáže, že je 
zahrnutý do systému sociálneho a zdravotného poistenia v krajine svojho pobytu, je mu 
udelená výnimka z odvádzania príspevkov do uvedeného fondu, ak o to výslovne požiada. 
Ustanovenia tohto výnosu sa týkajú aj osôb, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti výnosu 
dôchodcami poberajúcimi dôchodok z rumunského verejného systému dôchodkového 
poistenia (článok 17 výnosu). Podľa článku 10 výnosu vo chvíli zrušenia záväzkov 
dôchodcovia strácajú postavenie osôb poistených v rumunskom systéme sociálneho 
a zdravotného poistenia. 

Komisia berie na vedomie, že rumunské vnútroštátne predpisy boli upravené s cieľom zaistiť 
súlad s ustanoveniami EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Predkladateľka 
petície bola informovaná o týchto úpravách listom z 24. mája 2011. Komisia predkladateľke 
petície poradila, aby postupovala v súlade s upravenými ustanoveniami vnútroštátnych 
právnych predpisov. Kópia listu zaslaného predkladateľke petície bola priložená k listu 
doručenému Komisii.

Záver

Komisia dospela na základe informácií poskytnutých rumunskými úradmi k záveru, že 
rumunské vnútroštátne predpisy boli zmenené tak, aby boli v súlade s právom EÚ. 
Predkladateľka petície už nemusí hradiť príspevky do systému zdravotného poistenia 
v Rumunsku pod podmienkou, že splní rumunskú správnu požiadavku a bude informovať 
príslušné orgány o svojom súčasnom postavení v Nemecku, kde pobýva a platí príslušné 
príspevky.

6. Revidovaná odpoveď Komisie (3. revízia) doručená 30. októbra 2013

Predkladateľka petície žije v Nemecku a poberá nemecký a rumunský dôchodok. Podľa 
nemeckých právnych predpisov o zahraničných dôchodkoch (Fremdrentengesetz – FRG) je 
nemecký dôchodok čiastočne alebo úplne založený na obdobiach dosiahnutých v Rumunsku.
Podľa informácií, ktoré boli poskytnuté Komisii, sa rumunský dôchodok po prepočítaní 
vypláca rumunskou bankou v eurách.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 284 z 30.10.2009.
2 Rumunský úradný vestník č. 286 z 26. apríla 2011.



PE429.622v04-00 6/7 CM\1010177SK.doc

SK

Predkladateľka petície sa domnieva, že nemecká dôchodková inštitúcia Deutsche 
Rentenversicherung – DRV nesprávne uplatňuje článok 90 nariadenia č. 987/2009 
o výmenných kurzoch, v dôsledku čoho predkladateľka petície každý mesiac stratí približne 
25 – 35 EUR.

Predkladateľka petície poukazuje na to, že rumunská banka a dôchodková poisťovňa DRV 
odlišným spôsobom interpretujú pravidlá týkajúce sa výmenných kurzov.

V novej petícii z 10. decembra 2012 sa predkladateľka petície sťažuje na to, že dôchodková 
poisťovňa DRV nedodržiava bod 3 písm. b) rozhodnutia č. H 31, pokiaľ ide o odpočítanie 
rumunského dôchodku od dôchodku vyplácaného v Nemecku. 

Nemecké ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia po konzultáciách s Európskou 
komisiou odkazuje listom zo 6. júna 2013 na bod 5 rozhodnutia č. H 3 obsahujúci osobitné 
ustanovenia týkajúce sa dávok, ktoré musia byť pravidelne indexované v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a na ktoré majú vplyv sumy v iných menách. V bode 5 
sa stanovuje toto: „Inštitúcia vyplácajúca dávku, ktorá sa pravidelne indexuje podľa 
vnútroštátneho práva, používa v prípade, že sumy v inej peňažnej mene vplývajú na uvedenú 
dávku, pri jej novom výpočte prepočítací kurz uplatniteľný v prvý deň mesiaca 
predchádzajúceho mesiacu, keď sa má uskutočniť indexácia, ak vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch nie je stanovené inak.“

Nemecké orgány vysvetľujú, že nemecký dôchodok predstavuje takúto dávku, keďže sa 
pravidelne, každý rok 1. júla, upravuje podľa rastu priemernej mzdy. Na základe ustanovení 
§ 31 predpisov FRG sa rumunský dôchodok započítava do nemeckého dôchodku, keďže sa 
vypláca za rovnaké poistné obdobie. V takejto situácií sa použije taký prepočítací kurz, ktorý 
sa uplatňuje v prvý deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má uskutočniť 
indexácia, okrem prípadov, ak je vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovené inak.

Nemecký zákonodarca však prijal práve takéto osobitné ustanovenie vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúce sa prepočtu príjmov zo zahraničia, a to v § 17a knihy IV Zákona 
o sociálnom zabezpečení (Sozialgesetzbuch (SGB) IV). V pododdieloch (2) a (3) tohto 
ustanovenia sa stanovuje deň, ktorý sa má použiť na určenie prepočítacích kurzov. Od 1. júla 
1995 je znenie uvedených pododdielov takéto:

(2) Keď sa zohľadňuje príjem v prípadoch, v ktorých je začiatok vyplácania dávky alebo 
novo vypočítanej dávky v minulosti, uplatniteľný prepočítací kurz je ten, ktorý platí pre 
kalendárny mesiac, v ktorom sa začína započítanie príjmu. Keď sa zohľadňuje príjem 
v prípadoch, v ktorých začiatok vyplácania dávky alebo novo vypočítanej dávky nie je 
v minulosti, uplatniteľný prepočítací kurz je ten, ktorý platí pre prvý mesiac kalendárneho 
štvrťroka predchádzajúceho začiatku započítania príjmu. Nadnárodné právne predpisy nie sú 
týmto ustanovením dotknuté.
(3) Použitý prepočítací kurz sa uplatňuje dovtedy, kým
1. nie je nutné upraviť sociálnu dávku; 
                                               
1 Rozhodnutie Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia č. H 3 z 15. októbra 2009 
o dátume, ktorý sa má vziať do úvahy pri určovaní prepočítacích kurzov uvedených v článku 90 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, Ú. v. C 106, 24.4.2010, s. 56.
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2. sa nezmení príjem, ktorý sa má zohľadniť ;
3. sa nezmení kurz o viac ako 10 % vzhľadom na predchádzajúci prepočet; toto 
ustanovenie neplatí skôr, než uplynú tri mesiace.
Zmena prepočítacieho kurzu uvedená v bode 3 a nový prepočítací kurz sa určujú primeraným 
uplatnením pododseku (2).

Podľa informácií poskytnutých nemeckými úradmi bol rumunský dôchodok predkladateľky 
petície na základe týchto ustanovení prepočítaný na eurá a započítaný do nemeckého 
dôchodku prostredníctvom dôchodkovej poisťovne DRV. 

Nemecké orgány vysvetlili, že je rovnako možné, že prepočítací kurz je fixovaný len raz za 
rok, a to preto, lebo od poslednej fixácie sa podstatne nezmenila suma ani nemeckého, ani 
rumunského dôchodku, ani nedošlo k významnej zmene výmenného kurzu (t. j. viac ako 
o 10 %). 

Závery

Na základe informácií nemeckých orgánov o príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch 
sa zdá, že zrejme nejde o problém týkajúci sa uplatňovania práva Únie pri koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia pre osoby, ktoré sa pohybujú v rámci EÚ a ich rodiny.


