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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0302/2009, którą złożyła Eugenia Ioan (Niemcy), w sprawie strat 
kursowych związanych z wypłacaniem w Niemczech jej rumuńskiej emerytury 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która mieszka w Niemczech, otrzymuje rumuńską emeryturę. Informuje 
ona, że Citybank Bukareszt i Deutsche Rentenversicherung różnie interpretują przepisy 
wykonawcze rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie 
wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się 
we Wspólnocie (art. 107 dotyczący przeliczania walut), przeliczając jej emeryturę 
z rumuńskich lejów (RON) na euro. W rezultacie miesięczne straty kursowe wynoszą od 
25 do 35 euro. Składająca petycję uważa się za ofiarę błędnego wdrażania przepisów 
przedmiotowego rozporządzenia i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składająca petycję mieszka w Niemczech i pobiera rumuńską emeryturę. Zgodnie 
z informacjami otrzymanymi przez Komisję emeryturę po przeliczeniu na euro wypłaca 
rumuński bank. 
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Składająca petycję uważa, że zasady dotyczące kursów wymiany walut są nieprawidłowo 
stosowane przez bank obsługujący przelew i w rezultacie traci ona około 25–35 euro 
miesięcznie. 
Składająca petycję twierdzi, że rumuński bank i niemiecki Rentenversicherung interpretują 
zasady dotyczące kursów wymiany walut w różny sposób. Zwraca się ona z prośbą 
o potwierdzenie, czy należy w tej sprawie stosować ust. 5 czy 6 art. 107 odnośnej dyrektywy. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Emerytura osoby niezamieszkującej w państwie członkowskim UE, w którym jest 
uprawniona do emerytury, powinna być przekazywana do państwa członkowskiego, 
w którym ta osoba zamieszkuje. 

Zgodnie z art. 53 rozporządzenia 574/72, metoda wypłaty jest określona w załączniku 6 do 
rozporządzenia 574/72. W przypadku Rumunii, świadczenia są wypłacane bezpośrednio na 
konto emeryta przez właściwą do tego instytucję. 

W przypadku prostej wypłaty świadczenia emerytalnego ma zastosowanie art. 107 ust. 6 
i przeliczania kwot dokonuje się po kursie urzędowym obowiązującym w dniu wypłaty. 

Jeśli sprawa składającej petycję dotyczy jedynie prostej wypłaty świadczenia przez rumuńską 
instytucję, nie dochodzi do interferencji z niemiecką instytucją zajmującą się wypłacaniem 
emerytur i tym samym nie ma możliwości różnych interpretacji rozporządzenia, które 
mogłyby wpłynąć na zmianę kwoty wypłacanego świadczenia. 

Wniosek

Na podstawie dostarczonych informacji Komisja nie widzi problemu w zakresie stosowania 
prawa wspólnotowego w odniesieniu do koordynacji stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego dla osób przemieszczających się na terenie UE i członków ich rodzin. 


