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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0302/2009, внесена от Eugenia Ioan, с германско гражданство, 
относно загубите при обмен на валута във връзка с плащането на 
румънската й пенсия в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката, която живее в Германия, получава румънска пенсия. Тя посочва, че 
„Citybank Bucharest“ и „Deutsche Rentenversicherung“ тълкуват правилата за прилагане, 
определени в Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година относно 
определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на 
схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността (член 107 относно конвертирането на валути) по различен 
начин, когато конвертират пенсията й от румънски леи (RON) в евро, в резултат на 
което тя търпи месечни загуби от обменния курс в размер между 25 и 35 евро.  
Вносителката счита, че е жертва на погрешно прилагане на разпоредбите на регламента 
и моли Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

Вносителката живее в Германия и получава румънска пенсия. Според получената от 
Комисията информация пенсията се изплаща от румънската банка в евро, след като се 
конвертира. 
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Вносителката счита, че правилата относно обменните курсове се прилагат погрешно от 
банката, която извършва трансфера, и че в резултат тя губи по около 25–35 евро 
месечно. 
Вносителката твърди, че румънската банка и германската „Rentenversicherung“ 
тълкуват правилата относно обменните курсове по различен начин. Тя иска 
потвърждение за това дали се прилага точка 5 или точка 6 от член 107 от съответния 
регламент. 

Коментари на Комисията относно петицията

Ако дадено лице не пребивава в държавата-членка на ЕС, в която има право на пенсия, 
пенсията се прехвърля в държавата-членка на пребиваване на пенсионера. 

Начинът за изплащане, в съответствие с член 53 от Регламент № 574/72, се определя от 
приложение 6 към Регламент № 574/72. В случая с Румъния обезщетенията се изплащат 
директно от компетентната институция на сметката на пенсионера. 

В случай на обикновено изплащане на пенсия, се прилага обменният курс съгласно 
член 107, точка 6 и конвертирането се извършва по курса, обявен за датата на плащане 
на обезщетението. 

Ако случаят на вносителката се отнася само до изплащането на обезщетението от 
румънската институция, той не засяга германската пенсионна институция и не е 
възможно различно тълкуване на регламента, което да повлияе на размера на 
изплащаното обезщетение. 

Заключение

Въз основа на предоставената информация изглежда не съществува проблем с 
прилагането на законодателството на Общността относно координирането на схеми за 
социално осигуряване на лица, които се движат в рамките на Общността, и членовете 
на техните семейства. 

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Според информацията, която Европейската комисия получи от германското 
министерство на труда и социалното осигуряване на 17 юли 2010 г., пенсията, 
получавана от вносителката в Германия, се изчислява въз основа на германския закон 
(FRG), който гласи, че за определени категории лица германската пенсия се изчислява, 
като се отчитат не само осигурителните периоди в Германия, но и в други държави, все 
едно осигурителните вноски за тези периоди са плащани в Германия. 

Целта на въпросния закон е да включи лицата с германско гражданство, засегнати от 
последиците на Втората световна война, в германската пенсионна система. 

От размера на пенсията, изчислена въз основа на цитираните по-горе разпоредби, се 
приспада сумата на чуждестранната пенсия, която се припокрива (приспаднатата сума 
не може да надвишава размера, който Германия би платила за въпросния период). Тъй 
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като в случая на вносителката чуждестранната пенсия се отпуска в румънска валута, 
германската институция трябва да превърне сумата в евро. 

Преди 1 май 2010 г., за да определи приложимия обменен курс, германската 
институция прилага член 107 от Регламент 574/72. Цитираният член определя 
приложимия обменен курс, ако за целите на изчисляване на някои обезщетения трябва 
да се вземе предвид сума в друга валута. Обменните курсове, които ще се използват, се 
публикуват от Европейската комисия в Официален вестник всяко тримесечие и се 
определят от средния курс за предходното тримесечие. Следователно, прилаганият 
курс за превръщане на сумата, която ще бъде приспадната през април, май и юни, се 
установява въз основа на средните курсове от януари до март същата година. 

Същевременно, както беше информирана Комисията в полученото на 16 юни 2010 г. 
писмо от румънската Национална служба за пенсии и социално осигуряване, 
регионалните пенсионни служби, които плащат пенсии на румънски пенсионери, 
пребивававащи в чужбина, се основават на разпоредбите на вътрешното споразумение 
относно предоставянето на банкови услуги, свързани с плащането на пенсии и други 
социалноосигурителни обезщетения. Съгласно това споразумение всички пенсии, 
прехвърляни по сметки в чужда валута на румънските пенсионери, пребиваващи в 
чужбина, се изплащат от румънския клон на Citibank Europe. За превръщане на сумата 
на пенсията, отпускана в румънски леи, Citibank използва обменния курс, приложим в 
10.00 ч. на работния ден непосредствено след 19-то число на въпросния месец. Тази 
практика е в съответствие с регламента на ЕС, който не определя обменния курс за 
плащане на обезщетения в случай на плащане на обезщетение на лице, пребиваващо в 
друга държава-членка. Съгласно предишния член 52 от Регламент 574/72 в приложение 
6 към Регламент 574/72 се определя само начинът за прехвърляне на обезщетения 
(плащания на лица, пребиваващи на територията на държава-членка, различна от 
компетентната държава). Румъния декларира директно плащане на обезщетението на 
лицето, което на практика означава директно плащане по банкова сметка в друга 
държава-членка. Новите регламенти на ЕС не променят приложимите правила. 

Следва да се отбележи, че по време на периодите, през които имаше големи колебания 
в обменните курсове, е възможно обменният курс, прилаган към чуждестранната 
пенсия, за да бъде приспадната тази сума от германската пенсия, да е бил забележимо 
различен от курса, използван за плащане от страна на румънската банка. Причината за 
това е, че обменните курсове, използвани за изчисляване на румънската пенсия, са 
фиксирани за тримесечен период и установени на базата на средния обменен курс за 
трите месеца преди деня на публикуване на курса. На практика, разликата би била 
забележима, ако колебанието на курсовете е било повече от 10 процента. Такъв е 
конкретно случаят по време на икономическата криза в началото на 2009 г. 

Също така трябва да се отбележи, че след влизането в сила от 1 май на Регламент 
883/2004 и Регламент 987/2009, които заменят Регламент 1408/71 и Регламент 574/72,
се установяват нови правила за превръщане на парични единици. Съгласно член 90 от 
Регламент 987/2009 обменният курс сега е дневен обменен курс. Решение № Н3 от 15 
октомври 2009 г. относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния 
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курс, посочен в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/20091, определя референтната дата. 
Съгласно точка 3, буква б) от цитираното решение, когато институция на държава-
членка, която за целите на установяване на право на обезщетение и на първо 
изчисление на обезщетението трябва да превърне дадена сума в паричната единица на 
друга държава-членка, тя използва обменния курс, публикуван за първия ден от месеца, 
непосредствено предхождащ месеца, в който трябва да се приложи разпоредбата. 
Следователно датата, която определя обменния курс, използван за изчисляване на 
обезщетението, ще бъде по-близо до датата на изплащането му, което ще намали 
негативните последици от колебанието на обменните курсове. 

Заключение

Въз основа на предоставената информация изглежда не съществува проблем, свързан с 
прилагането на законодателството на Общността относно координирането на схемите 
за социално осигуряване на лица, които се движат в рамките на ЕС, и членовете на 
техните семейства. Проблемът с отрицателното въздействие на колебанието на 
обменните курсове ще се намали с новите разпоредби на решението за определяне на 
обменните курсове, тъй като референтната дата, определяща обменния курс, който ще 
се използва за изчисляване на румънската пенсия, която се приспада при определянето 
на размера на германската пенсия, сега е по-близо до датата, на която обезщетението се 
прехвърля на лицето от страна на румънската банка.

                                               
1 OВ C 106, 24.4.2010 г., стр.56.


