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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af 
valutakurserne i forbindelse med udbetaling i Tyskland af hendes rumænske 
pension

1. Sammendrag

Andrageren, som bor i Tyskland, modtager en rumænsk pension. Hun påpeger, at Citibank 
Bucharest og Deutsche Rentenversicherung fortolker gennemførelsesbestemmelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning 
(EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (artikel 107 om valutaomregning) på 
forskellig vis, når hendes pension skal veksles fra rumænske leu (RON) til euro, hvilket 
medfører et månedligt tab på grund af valutakurserne på mellem 25 og 35 euro.  Andrageren 
mener, at hun er offer for fejlagtig håndhævelse af forordningens bestemmelser, og anmoder 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren bor i Tyskland og modtager en rumænsk pension. Ifølge de oplysninger, 
Kommissionen har modtaget, udbetales pensionen efter omvekslingen i euro af den rumænske 
bank. 
Andrageren mener, at bestemmelserne om valutakurser håndhæves forkert af den bank, der 
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udfører overførslen, og at hun derfor taber 25-35 euro hver måned. 
Andrageren hævder, at den rumænske bank og det tyske Rentenversicherung fortolker 
reglerne om valutakurser forskelligt. Hun anmoder om at få bekræftet, hvorvidt det er punkt 5 
eller punkt 6 i artikel 107 i det relevante direktiv, der er gældende. 

Kommissionens bemærkninger

Hvis en person ikke er bosiddende i den EU-medlemsstat, hvor hun er berettiget til pension, 
bliver pensionen eksporteret til den medlemsstat, hvor hun er bosiddende. 

Udbetalingsmetoden fastlægges i henhold til artikel 53 i forordning 574/72 af bilag 6 til 
forordning 574/72. Hvis der er tale om Rumænien, indsætter den kompetente institution 
beløbet direkte på pensionistens konto. 

Når det gælder en simpel udbetaling af pensionsydelser, anvendes den valutakurs, der fremgår 
af punkt 6 i artikel 107, og omregningen foregår i henhold til den kurs, der er gældende på 
den dato, hvor ydelsen udbetales. 

Hvis den sag, andrageren nævner, angår en simpel udbetaling af ydelser fra den rumænske 
institution, foregår der ingen indblanding fra den tyske pensionsinstitutions side, og der er 
derfor ikke mulighed for forskellig fortolkning af forordningen og en deraf følgende 
påvirkning af det beløb, der udbetales. 

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger viser andragendet ikke tegn på, at der er et 
problem med anvendelsen af fællesskabsretten i forhold til koordineringen af 
socialsikringsordninger for personer, der flytter inden for EU, og deres familiemedlemmer." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Ifølge de oplysninger, som Kommissionen modtog fra det tyske ministerium for 
beskæftigelse og social sikring den 17. juli 2010, er den pension, som andrageren modtog i 
Tyskland beregnet på grundlag af den tyske lov (FRG), som fastsætter, at den tyske pension 
for visse kategorier af personer beregnes ved at medtage ikke blot forsikringsperioderne i 
Tyskland, men også i andre lande, som om disse forsikringsperioder blev tilbagelagt i 
Tyskland. 

Formålet med den nævnte lov er at integrere de personer med tysk statsborgerskab, som blev 
berørt af følgerne af Anden Verdenskrig, i den tyske ordning for sociale pensioner. 

Det overlappende udenlandske pensionsbeløb modregnes i den pension, der beregnes på 
grundlag af de ovenfor nævnte bestemmelser, (fradraget kan ikke overstige det beløb, som 
Tyskland ville have udbetalt for den pågældende periode). Da den udenlandske pension i 
andragerens tilfælde tildeles i rumænsk valuta, er den tyske institution nødt til at omregne 
dette beløb til euro. 
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Før den 1. maj 2010 anvendte den tyske institution artikel 107 i forordning (EF) nr. 574/72 til 
at fastsætte den gældende omregningskurs. Den nævnte artikel fastsatte den omregningskurs, 
der skal anvendes, hvis beløbet i en anden valuta skal medregnes i forbindelse med beregning 
af visse ydelser. De omregningskurser, der skal anvendes, blev offentliggjort af 
Kommissionen i EU-Tidende hvert kvartal, og de blev fastsat på grundlag af 
gennemsnitskursen for det foregående kvartal. Derfor blev den kurs, som f.eks. blev anvendt 
til omregningen af det beløb, der skulle modregnes i april, maj og juli, beregnet på grundlag af 
gennemsnitskurserne fra januar til marts det samme år. 

Samtidig anvender de regionale pensionskontorer, som udbetaler pension til rumænske 
pensionister med bopæl i udlandet, bestemmelserne i den interne aftale om levering af 
banktjenesteydelser vedrørende udbetaling af pensioner og andre sociale ydelser, som meddelt 
Kommissionen i skrivelse fra det rumænske nationale kontor for pensioner og social sikring 
modtaget den 16. juni 2010. I henhold til denne aftale udbetales alle pensioner, der overføres 
til de konti i udenlandsk valuta, som rumænske pensionister med bopæl i udlandet har, af den 
rumænske afdeling af Citibank Europe. Citibank anvender ved omregningen af det 
pensionsbeløb, der er tildelt i RON, den omregningskurs, som gælder kl. 10.00 på den 
arbejdsdag, der følger umiddelbart efter den 19. i den pågældende måned. Denne 
fremgangsmåde var i overensstemmelse med den EU-forordning, som ikke fastsatte 
omregningskursen for udbetalingen af ydelser, i tilfælde med udbetaling af ydelser til en 
person med bopæl i en anden medlemsstat. I henhold til den tidligere artikel 52 i forordning 
(EF) nr. 574/72 er kun metoden til eksport af ydelser (udbetalinger til personer med bopæl 
uden for den kompetente medlemsstat) fastsat i bilag 6 til forordning (EF) nr. 574/72. 
Rumænien meddelte den direkte betaling af ydelsen til personen, hvilket i praksis indebærer 
direkte betaling til bankkontoen i en anden medlemsstat. De nye EU-forordninger ændrer ikke 
de gældende regler. 

Det skal bemærkes, at det er muligt, at den kurs, der blev benyttet til omregningen af den 
udenlandske pension med henblik på at modregne dette beløb i den tyske pension, i de 
perioder, hvor valutakurserne svingede væsentligt, kunne være mærkbart forskellig fra den 
kurs, som den rumænske bank anvendte til udbetalingen. Dette skyldtes, at de 
omregningskurser, der blev anvendt til at beregne den rumænske pension, blev fastsat for tre 
måneder, og bestemt på grundlag af den gennemsnitlige omregningskurs for de tre måneder 
forud for dagen for offentliggørelse af kursen. Forskellen ville være mærkbar i praksis, hvis 
kurssvingningen var på over 10 %. Dette var særlig tilfældet under den økonomiske krise i 
begyndelsen af 2009. 

Det skal også påpeges, at der efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 883/2004 og 
forordning (EF) nr. 987/2009, som erstatter forordning (EF) nr. 1408/71 og forordning (EF) 
nr. 574/72 fra den 1. maj, blev fastsat nye regler for valutaomregning. I henhold til artikel 90 i 
forordning (EF) nr. 987/2009 er omregningskursen nu en daglig omregningskurs. Afgørelse H 
3 af 15. oktober 2009 om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af 
omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i forordning (EF) nr. 987/20091, fastsætter 
referencedatoen. I henhold til stk. 3, litra b), i den nævnte afgørelse skal en institution i en 
medlemsstat, der ved fastsættelse af en rettighed og for den første beregning af ydelsen skal 
omregne et beløb til en anden medlemsstats valuta, benytte den omregningskurs, der er 
                                               
1 EUT C 106 af 24.4.2010, s. 56.
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offentliggjort den første dag i den måned, der går forud for den måned, hvor bestemmelsen 
skal anvendes. Derfor vil den dato, som bestemmer den omregningskurs, der skal anvendes til 
beregning af ydelsen, være tættere på datoen for udbetaling af ydelsen, hvilket vil begrænse 
de negative virkninger af kurssvingningerne. 

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger fremgår det ikke af andragendet, at der er et 
problem med anvendelsen af fællesskabsretten om koordinering af socialsikringsordninger for 
personer, der flytter inden for EU, og deres familiemedlemmer. Problemet med den negative 
virkning af kurssvingninger bliver mindsket af de nye bestemmelser i afgørelsen om 
fastsættelse af omregningskurserne, da den referencedato, der bestemmer omregningskursen, 
og som anvendes til at beregne det rumænske pensionsbeløb, der skal modregnes i den tyske 
pension, nu er tættere på den dato, hvor den rumænske bank overfører ydelsen til personen."


