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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0302/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Eugenia Ioan, 
par valūtas maiņas kursa zaudējumiem saistībā ar to, ka viņas Rumānijas pensija 
tiek izmaksāta Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura dzīvo Vācijā, saņem Rumānijas pensiju. Viņa norāda, ka 
Citybank Bucharest un Deutsche Rentenversicherung, konvertējot viņas pensiju no Rumānijas 
lejām (RON) uz eiro, dažādos veidos interpretē Padomes 1972. gada 21. marta Regulas (EEK) 
Nr. 574/72 īstenošanas noteikumus, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) 
Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, 
kas pārvietojas Kopienā (107. pants par valūtas konvertāciju), kā rezultātā valūtas maiņas 
kursa zaudējumi katru mēnesi ir no EUR 25 līdz 35. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa 
ir kļuvusi par upuri nosacījumu nepareizai ieviešanai regulā, un aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja dzīvo Vācijā un saņem Rumānijas pensiju. Saskaņā ar Komisijas 
saņemto informāciju pensiju pēc konvertēšanas izmaksā Rumānijas banka EUR.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka banka, kas veic pārskaitījumu, nepareizi piemēro 
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noteikumus par valūtas maiņas kursu un ka rezultātā viņa ik mēnesi zaudē ap EUR 25–35.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Rumānijas banka un Vācijas Rentenversicherung
atšķirīgi interpretē noteikumus par valūtas maiņas kursu. Viņa lūdz apstiprinājumu attiecībā 
uz to, vai ir piemērojams attiecīgās direktīvas 107. panta 5. vai 6. punkts.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Ja persona nedzīvo ES dalībvalstī, kurā viņa ir tiesīga saņemt pensiju, pensija tiek eksportēta 
uz pensionāra dzīvesvietas dalībvalsti.

Izmaksas kārtību saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 53. pantu nosaka regulas 6. pielikums. 
Rumānijas gadījumā pabalstus izmaksā kompetentā iestāde tieši uz pensionāra kontu.

Pensijas pabalsta vienkārša maksājuma gadījumā valūtas maiņas kurss piemērojams saskaņā 
ar 107. panta 6. punktu, un pārrēķinu veic atbilstīgi maiņas kursam pabalsta maksājuma 
datumā.

Ja lūgumraksta iesniedzējas gadījums attiecas tikai uz vienkāršu pabalsta maksājumu no 
Rumānijas iestādes puses, tajā nav jāiejaucas Vācijas pensijas iestādei, un nepastāv atšķirīgas 
regulas interpretēšanas iespēja tā, lai ietekmētu izmaksājamā pabalsta summu.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, nešķiet, ka pastāv problēma piemērot Kopienas tiesību 
aktus par sociālā nodrošinājuma sistēmu saskaņošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas ES.”


