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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 īstenošanas noteikumus, kas paredzēti 
Padomes 1972. gada 21. marta Regulā (EEK) Nr. 574/72, 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 EUR 25–35. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka viņa ir kļuvusi par upuri regulas nosacījumu nepareizai ieviešanai, 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 eiro.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka banka, kas veic pārskaitījumu, nepareizi piemēro 
noteikumus par valūtas maiņas kursu un ka rezultātā viņa ik mēnesi zaudē ap EUR 25–35.
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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 kārtība saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 53. pantu ir noteikta regulas 
6. pielikumā. 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, lai ietekmētu izmaksājamā pabalsta summu.

Secinājums

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

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Saskaņā ar informāciju, kuru Eiropas Komisija 2010. gada 17. jūlijā saņēma no Vācijas Darba 
un sociālo lietu ministrijas, lūgumraksta iesniedzējas Vācijā saņemtā pensija tiek aprēķināta 
saskaņā ar Vācijas tiesību aktu (FGR), kurā noteikts, ka atsevišķām kategorijām piederošām 
personām Vācijā maksājamā pensija tiek aprēķināta, ņemot vērā ne vien Vācijā, bet arī citās 
valstīs pabeigtos apdrošināšanas laikposmus, pielīdzinot tos Vācijā pabeigtiem apdrošināšanas 
laikposmiem.

Minētā tiesību akta mērķis ir integrēt vācu tautības personas, kuras skārušas Otrā pasaules 
kara sekas, Vācijas sociālā nodrošinājuma sistēmā.

No pensijas, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem, tiek atvilkta 
ārvalstu pensijas daļa (atvilkums nedrīkst pārsniegt summu, kuru par attiecīgo laika posmu 
būtu maksājusi Vācija). Tā kā lūgumraksta iesniedzējas gadījumā ārvalstu pensija tiek 
aprēķināta Rumānijas valūtā, Vācijas iestādei šī summa ir jākonvertē euro.

Līdz 2010. gada 1. maijam, nosakot piemērojamo valūtas maiņas kursu, Vācijas iestāde 
piemēroja Regulas (EEK) Nr. 574/72 107. panta noteikumus. Šajā pantā ir noteikts valūtas 
maiņas kurss, kas piemērojams situācijās, kad atsevišķu pabalstu aprēķināšanas nolūkos ir 
jāņem vērā naudas summas citās valūtās. Reizi ceturksnī Eiropas Komisija Oficiālajā Vēstnesī
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publicēja piemērojamo valūtas maiņas kursu, kurš tika noteikts, pamatojoties uz iepriekšējā 
ceturkšņa vidējo kursu. Līdz ar to valūtas maiņas kurss, kas atvelkamo naudas summu 
konvertācijas nolūkos tika piemērots, piemēram, aprīlī, maijā un jūlijā, tika noteikts, balstoties 
uz vidējo kursu laikā no tā paša gada janvāra līdz martam.

Kā Komisija tika informēta Rumānijas Valsts pensiju un sociālā nodrošinājuma dienesta 
2010. gada 16. jūnija vēstulē, reģionālie pensiju dienesti, kuri maksā pensijas ārvalstīs 
dzīvojošiem Rumānijas pensionāriem, savukārt piemēro vietējās konvencijas noteikumus par 
banku pakalpojumu sniegšanu saistībā ar pensiju un citu sociālā nodrošinājuma pabalstu 
maksājumiem. Saskaņā ar šo konvenciju visas pensijas, kuras tiek pārskaitītas uz ārvalstīs 
dzīvojošo Rumānijas pensionāru ārvalstu valūtas kontiem, maksā Citibank Europe filiāle 
Rumānijā. Citibank RON aprēķinātu pensiju summu konvertēšanai izmanto valūtas maiņas 
kursu, kas ir spēkā pulksten 10.00 nākamajā darba dienā pēc attiecīgā mēneša 19. datuma. Šī 
prakse atbilst ES regulai, kurā nav norādīts valūtas maiņas kurss attiecībā uz pabalstu 
maksājumiem gadījumos, kad pabalsts tiek maksāts citā dalībvalstī dzīvojošai personai. 
Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 bijušo 52. pantu šīs regulas 6. pielikumā noteikta tikai 
pabalstu eksporta kārtība (maksājumi personām, kuras dzīvo ārpus kompetentās dalībvalsts). 
Rumānija atbalstīja pabalsta tiešu izmaksāšanu personai, kas praksē nozīmē tiešu 
pārskaitījumu uz bankas kontu citā dalībvalstī. Jaunajās ES regulās nav paredzēti nekādi 
grozījumi piemērojamajos noteikumos.

Jāatzīmē, ka laikā, kad bijušas vērojamas būtiskas valūtas maiņas kursa svārstības, ir 
iespējams, ka valūtas maiņas kurss, kas piemērots, konvertējot ārvalstu pensijas summu, lai to 
varētu atvilkt no Vācijas pensijas, būtiski atšķiras no valūtas maiņas kursa, kuru maksājuma 
veikšanai piemērojusi Rumānijas banka. Tā iemesls bija tāds, ka valūtas maiņas kurss, kuru 
izmantoja Rumānijas pensijas aprēķināšanos nolūkos, bija noteikts uz trīs mēnešus ilgu 
periodu, pamatojoties uz vidējo valūtas maiņas kursu trīs mēnešu laikā pirms šā kursa 
publicēšanas dienas. Praktiski atšķirība būtu jūtama, ja valūtas maiņas kursa svārstības 
pārsniegtu 10 procentus. Tāda situācija jo īpaši bija vērojama ekonomiskās krīzes laikā 
2009. gada sākumā.

Jāatzīmē arī tas, ka pēc Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar kurām 
no 1. maija aizstāj Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Regulu (EEK) Nr. 574/72, stāšanās spēkā 
tika izveidoti jauni noteikumi par valūtas konvertāciju. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 987/2009 
90. panta noteikumiem piemērojamais valūtas maiņas kurss ir attiecīgās dienas valūtas maiņas 
kurss. 2009. gada 15. oktobra Lēmumā Nr. H3 par datumu, kas jāņem vērā, lai noteiktu 
valūtas kursu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 987/2009 90. pantā1, ir noteikts atsauces datums. 
Saskaņā ar minētā lēmuma 3. punkta b) apakšpunktu Dalībvalsts iestāde, kurai, lai noteiktu 
tiesības uz pabalstu un lai pirmoreiz aprēķinātu pabalstu, jāpārrēķina naudas summa citas 
dalībvalsts valūtā, izmanto valūtas maiņas kursu, kas publicēts tā mēneša pirmajā dienā, kas ir 
tieši pirms mēneša, kurā jāpiemēro noteikums. Līdz ar to, datums, kurā tiek noteikts pabalsta 
aprēķināšanai izmantojamais valūtas maiņas kurss, būs tuvāk pabalsta izmaksāšanas 
datumam, tādējādi samazinot valūtas maiņas kursa svārstību negatīvo ietekmi.

Secinājums

                                               
1 OV C 106, 24.4.2010., 56. lpp.
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No sniegtās informācijas nav konstatēts, ka personām un to ģimenes locekļiem, kas 
pārvietojas ES teritorijā, būtu kādas problēmas saistībā ar to Kopienas tiesību aktu 
piemērošanu, kas reglamentē sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu. Problēma, kas 
saistīta ar valūtas maiņas kursa svārstību negatīvo ietekmi, tiks mazināta ar jaunajiem 
nosacījumiem lēmumā par valūtas maiņas kursa noteikšanu, jo atsauces datums, kurā tiek 
noteikts valūtas maiņas kurss, kas, nosakot Vācijas pensijas apjomu, piemērojams atvelkamās 
Rumānijas pensijas summas aprēķināšanas nolūkos, būs tuvāk datumam, kurā Rumānijas 
banka pabalstu pārskaita attiecīgajai personai.


