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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0302/2009, της Eugenia Ioan, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
συναλλαγματική ζημία σε σχέση με την καταβολή στη Γερμανία της ρουμανικής 
της σύνταξης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία διαμένει στη Γερμανία, λαμβάνει ρουμανική σύνταξη. Επισημαίνει 
ότι η Citybank του Βουκουρεστίου και ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας («Deutsche 
Rentenversicherung») ερμηνεύουν τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος» (άρθρο 107 
σχετικά με τη μετατροπή νομισμάτων) με διαφορετικό τρόπο, όταν μετατρέπουν τη σύνταξή 
της από ρουμανικά λέου (RON) σε ευρώ, με αποτέλεσμα συναλλαγματική ζημία που 
ανέρχεται από 25 έως 35 ευρώ.  Η αναφέρουσα θεωρεί ότι είναι θύμα εσφαλμένης εφαρμογής 
των διατάξεων του κανονισμού και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του 
ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμένει στη Γερμανία και λαμβάνει ρουμανική σύνταξη. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που ελήφθησαν από την Επιτροπή, η σύνταξη, μετά τη μετατροπή της, 
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καταβάλλεται από τη ρουμανική τράπεζα σε ευρώ.
Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι κανόνες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εφαρμόζονται 
λανθασμένα από την τράπεζα που πραγματοποιεί τη μεταφορά και ότι, κατά συνέπεια, χάνει 
περίπου 25-35 ευρώ τον μήνα.
Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η ρουμανική τράπεζα και ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας
(Rentenversicherung) ερμηνεύουν διαφορετικά τους κανόνες για τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Ζητεί να επιβεβαιωθεί αν εφαρμόζεται το σημείο 5 ή το σημείο 6 του άρθρου 107 
της σχετικής οδηγίας. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Αν ένα πρόσωπο δεν διαμένει στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δικαιούται σύνταξη, η 
σύνταξη εξάγεται στο κράτος μέλος διαμονής του/της συνταξιούχου.

Η μέθοδος πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 574/72, καθορίζεται από το 
παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, οι παροχές 
καταβάλλονται άμεσα από τον αρμόδιο οργανισμό στον λογαριασμό του/της συνταξιούχου. 

Σε περίπτωση απλής καταβολής μιας σύνταξης, εφαρμόζεται η συναλλαγματική ισοτιμία 
σύμφωνα με το άρθρο 107, σημείο 6, και η μετατροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
ισοτιμία που δημοσιεύθηκε για την ημερομηνία καταβολής της παροχής. 

Αν η περίπτωση της αναφέρουσας αφορά μόνο την απλή καταβολή της παροχής από τον 
ρουμανικό οργανισμό, δεν υπάρχει παρέμβαση στον γερμανικό ασφαλιστικό φορέα ούτε 
δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας του κανονισμού έτσι ώστε να επηρεασθεί το ποσό της 
καταβλητέας παροχής. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το γερμανικό Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Ιουλίου 2010, η σύνταξη που λάμβανε η 
αναφέρουσα στη Γερμανία είναι υπολογισμένη βάσει του γερμανικού νόμου (FRG) ο οποίος 
ορίζει ότι, για ορισμένες κατηγορίες ατόμων, η γερμανική σύνταξη υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις περιόδους ασφάλισης στη Γερμανία, αλλά και σε άλλα 
κράτη μέλη σαν οι εν λόγω περίοδοι ασφάλισης να είχαν συμπληρωθεί στη Γερμανία. 

Ο στόχος του συγκεκριμένου νόμου είναι να συμπεριλάβει τα άτομα με γερμανική ιθαγένεια, 
που επλήγησαν από τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο γερμανικό κοινωνικό 
σύστημα συνταξιοδότησης.

Από το ποσό της σύνταξης που υπολογίστηκε βάσει των διατάξεων που αναφέρθηκαν 
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ανωτέρω, το επικαλυπτόμενο ποσό αλλοδαπής σύνταξης εκπίπτει (το ποσό έκπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που θα είχε καταβάλει η Γερμανία για την υπό εξέταση 
χρονική περίοδο). Εφόσον, στην περίπτωση της αναφέρουσας, η αλλοδαπή σύνταξη 
καταβάλλεται σε ρουμανικό νόμισμα, ο γερμανικός φορέας πρέπει να μετατρέψει αυτό το 
ποσό σε ευρώ. 

Πριν από την 1η Μαΐου 2010, προκειμένου να καθοριστεί η ισχύουσα τιμή μετατροπής, ο 
γερμανικός φορέας εφάρμοζε το άρθρο 107 του κανονισμού 574/72. Το εν λόγω άρθρο 
καθόριζε την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία αν, για τους σκοπούς του υπολογισμού 
ορισμένων παροχών, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσό σε άλλο νόμισμα. Οι ισοτιμίες που 
έπρεπε να χρησιμοποιούνται δημοσιεύονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη 
Εφημερίδα σε τριμηνιαία βάση και καθορίζονταν από τον μέσο όρο τιμής για το 
προηγούμενο τρίμηνο. Κατά συνέπεια, η ισοτιμία που ίσχυε, για παράδειγμα, για τη 
μετατροπή του ποσού που θα εξέπιπτε τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούλιο καθοριζόταν 
βάσει των μέσων ισοτιμιών από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του ίδιου έτους. 

Ταυτόχρονα, όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή με την επιστολή του Γραφείου Εθνικών 
Συντάξεων και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ρουμανίας που ελήφθη στις 16 Ιουνίου 2010, τα 
περιφερειακά συνταξιοδοτικά γραφεία που καταβάλλουν συντάξεις σε ρουμάνους 
συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό βασίζονται στις διατάξεις της εσωτερικής 
σύμβασης για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που σχετίζονται με πληρωμές συντάξεων 
και άλλων παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, όλες οι 
συντάξεις ρουμάνων συνταξιούχων που διαμένουν στο εξωτερικό οι οποίες μεταφέρονται σε 
λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, καταβάλλονται από το ρουμανικό παράρτημα της Citibank 
Europe. Η Citibank χρησιμοποιεί για τη μετατροπή του ποσού της σύνταξης που 
καταβάλλεται σε ρουμανικά λέου (RON) τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στις 10 π.μ. 
την εργάσιμη ημέρα αμέσως μετά τις 19 του συγκεκριμένου μηνός. Η πρακτική αυτή συνάδει 
με τον κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος δεν καθόρισε τη συναλλαγματική ισοτιμία για την 
καταβολή των παροχών σε περίπτωση καταβολής της παροχής στο άτομο που κατοικεί σε 
άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με το πρώην άρθρο 52 του κανονισμού 574/72, μόνο η μέθοδος 
εξαγωγής των παροχών (πληρωμές σε άτομα που διαμένουν εκτός του αρμόδιου κράτους 
μέλους) καθορίζεται στο παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72. Η Ρουμανία δήλωσε ότι θα 
προβαίνει στην άμεση καταβολή της παροχής στο άτομο, κάτι που σημαίνει στην πράξη 
άμεση καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος. Οι νέοι κανονισμοί της 
ΕΕ δεν τροποποιούν τους ισχύοντες κανόνες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των περιόδων στις οποίες υπήρχε σημαντική 
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι πιθανό η ισοτιμία που χρησιμοποιείται 
για τον σκοπό της μετατροπής της αλλοδαπής σύνταξης, προκειμένου να εκπέσει το ποσό 
αυτό από τη γερμανική σύνταξη, να διαφέρει σημαντικά από την ισοτιμία που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό της καταβολής από τη ρουμανική τράπεζα. Ο λόγος για αυτό 
ήταν ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό του 
υπολογισμού της ρουμανικής σύνταξης είχαν οριστεί για περίοδο τριών μηνών, και είχαν 
καθοριστεί παραπέμποντας στη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για τους τρεις μήνες που 
προηγούνταν της ημέρας δημοσίευσης της ισοτιμίας. Στην πράξη, η διαφορά θα ήταν 
αξιοσημείωτη αν η διακύμανση των ισοτιμιών ήταν μεγαλύτερη του 10 τοις εκατό. Αυτό 
συνέβη συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις αρχές του 2009.
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών 883/2004 και 
987/2009, που αντικαθιστούν τους κανονισμούς 1408/71 και 574/72 από την 1η Μαΐου, 
θεσπίστηκαν νέοι κανόνες για τη μετατροπή νομισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
κανονισμού 987/2009, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι τώρα ημερήσια συναλλαγματική 
ισοτιμία. Η απόφαση αριθ. H3 της 15ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την ημερομηνία που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τιμών μετατροπής που αναφέρονται στο 
άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1, καθορίζει την ημερομηνία αναφοράς. Σύμφωνα με το σημείο 3, εδάφιο β), της 
προαναφερθείσας απόφασης, όταν ένας φορέας κράτους μέλους, ο οποίος, για τη θεμελίωση 
ενός δικαιώματος και για τον πρώτο υπολογισμό της παροχής πρέπει να μετατρέψει ένα ποσό 
στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους, χρησιμοποιεί την τιμή μετατροπής που δημοσιεύεται για 
την πρώτη ημέρα του μήνα ακριβώς πριν από τον μήνα κατά τον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί 
η διάταξη. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία που καθορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό του υπολογισμού της παροχής θα είναι πιο κοντά στην 
ημερομηνία καταβολής της παροχής, κάτι που θα μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της 
διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης για τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της ΕΕ και τα μέλη των 
οικογενειών τους. Το πρόβλημα της αρνητικής επίδρασης της διακύμανσης των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών θα μειωθεί με τις νέες διατάξεις της απόφασης που καθορίζει τις 
τιμές μετατροπής, εφόσον η ημερομηνία αναφοράς που καθορίζει τη συναλλαγματική 
ισοτιμία που θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσού της ρουμανικής σύνταξης το 
οποίο εκπίπτει κατά τον καθορισμό του ποσού της γερμανικής σύνταξης είναι πλέον πιο 
κοντά στην ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάζεται η παροχή στο άτομο από τη 
ρουμανική τράπεζα.

                                               
1 ΕΕ C 106 της 24.4.2010, σ. 56.


