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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0302/2009 dėl nuostolių dėl valiutos keitimo kurso, susijusių su
Vokietijoje mokama pensija iš Rumunijos valstybės, kurią pateikė Vokietijos 
pilietė Eugenia Ioan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri gyvena Vokietijoje, gauna pensiją iš Rumunijos valstybės. Ji atkreipia 
dėmesį į tai, kad konvertuodami jos pensiją iš Rumunijos lėjų (RON) į eurus bankas 
„Citybank Bucharest“ ir draudimo bendrovė „Deutsche Rentenversicherung“ skirtingai 
aiškina 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (107 straipsnio 
dėl valiutos konvertavimo), įgyvendinimo taisykles, todėl ji dėl keitimo kurso kas mėnesį 
praranda po 25–35 EUR. Peticijos pateikėjos nuomone, ji yra klaidingo reglamento nuostatų 
vykdymo auka, ir prašo Europos Parlamento imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja gyvena Vokietijoje ir gauna pensiją iš Rumunijos valstybės. Remiantis 
Komisijos gauta informacija, į eurus konvertuotą pensiją išmoka Rumunijos bankas.
Peticijos pateikėjos nuomone, pensiją pervedantis bankas klaidingai taiko valiutų keitimo 
kursų taisykles ir todėl ji kas mėnesį praranda po maždaug 25–35 EUR. 



PE429.622v03-00 2/5 CM\899817LT.doc

LT

Peticijos pateikėja tvirtina, kad Rumunijos bankas ir Vokietijos bendrovė 
„Rentenversicherung“ skirtingai aiškina keitimo kursų taisykles. Ji prašo patvirtinti, kuris 
susijusios direktyvos 107 straipsnio punktas – 5 ar 6 punktas – turėtų būti taikomas.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Jei asmuo gyvena ne toje ES valstybėje narėje, kurioje jis turi teisę gauti pensiją, pensija 
pervedama į valstybę narę, kurioje pensininkas gyvena.

Pagal Reglamento Nr. 574/72 53 straipsnį mokėjimo būdas nustatytas Reglamento Nr. 574/72 
6 priede. Rumunijos atveju išmokas tiesiogiai išmoka kompetentinga institucija, pervesdama 
pinigus į pensininko sąskaitą.

Jei tai yra paprastas pensijos išmokos mokėjimas, taikomas 107 straipsnio 6 punktu nustatytas 
keitimo kursas ir pensija konvertuojama atsižvelgiant į išmokos mokėjimo dieną paskelbtą 
keitimo kursą.

Jei peticijos pateikėjos atvejis susijęs tik su Rumunijos institucijos atliekamu paprastu 
išmokos mokėjimu, Vokietijos pensijos institucija nesudaro jokių kliūčių ir nėra galimybės 
skirtingai aiškinti reglamento ir taip keisti mokėtinos išmokos sumą.

Išvada

Remiantis pateikta informacija, atrodo, kad šiuo atveju nėra jokios Bendrijos teisės dėl 
socialinės apsaugos sistemų suderinimo taikymo asmenims, judantiems Europos Sąjungoje, ir 
jų šeimos nariams problemos.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Remiantis Europos Komisijos iš Vokietijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos 2010 m. 
liepos 17 d. gauta informacija, peticijos pateikėjos Vokietijoje gaunama pensija skaičiuojama 
pagal Vokietijos įstatymą (FRG), kuriame nurodyta, kad tam tikrų kategorijų asmenims 
pensijos iš Vokietijos valstybės apskaičiuojamos atsižvelgiant į draudimo laikotarpius ne tik 
Vokietijoje, bet ir kitose valstybėse taip, tarsi tie draudimo laikotarpiai būtų įgyti Vokietijoje.

Šio įstatymo tikslas – integruoti Vokietijos pilietybę turinčius asmenis, nukentėjusius nuo 
Antrojo pasaulinio karo padarinių, į Vokietijos socialinę pensijų sistemą.

Iš pensijos, apskaičiuotos pagal pirmiau nurodytas nuostatas, sumos išskaičiuojama dalis, kuri 
sutampa su užsienio valstybės pensija (išskaičiuojama suma negali viršyti sumos, kurią 
Vokietija būtų sumokėjusi už atitinkamą laikotarpį). Kadangi peticijos pateikėjos atveju 
užsienio valstybės pensija skirta Rumunijos valiuta, Vokietijos institucijos turi konvertuoti tą 
sumą į eurus.

Iki 2010 m. gegužės 1 d., norėdamos nustatyti, kokį keitimo kursą taikyti, Vokietijos 
institucijos vadovavosi Reglamento Nr. 574/72 107 straipsniu. Šiame straipsnyje nustatyta, 
koks keitimo kursas taikomas, jeigu apskaičiuojant tam tikras išmokas reikia atsižvelgti į 
sumą kita valiuta. Taikytinus keitimo kursus Europos Komisija kas ketvirtį skelbė 
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Oficialiajame leidinyje, jie buvo nustatomi pagal praėjusio ketvirčio kursų vidurkį. Taigi, 
pavyzdžiui, kursas, taikytas apskaičiuojant sumą, kurią reikia išskaičiuoti už balandžio, 
gegužės ir liepos mėnesius, buvo nustatomas remiantis tų pačių metų sausio–kovo mėn. kursų 
vidurkiu.

Tuo pat metu Rumunijos nacionalinės pensijų ir socialinio draudimo tarnybos raštu, gautu 
2010 m. birželio 16 d., Komisijai buvo pranešta, kad regioninės pensijų tarnybos, mokėdamos 
pensijas užsienyje gyvenantiems Rumunijos pensininkams remiasi vidaus konvencijos dėl 
banko paslaugų, susijusių su pensijų ir kitų socialinių išmokų mokėjimu, teikimo nuostatomis. 
Pagal šią konvenciją visas pensijas, pervedamas į užsienyje gyvenančių Rumunijos 
pensininkų sąskaitas užsienio valiuta, moka „Citibank Europe“ Rumunijos filialas. „Citibank“ 
konvertuoja Rumunijos lėjomis skirtą pensiją pagal artimiausios darbo dienos, einančios po 
atitinkamo mėnesio 19 d., 10.00 val. keitimo kursą. Ši praktika atitiko ES reglamentą, 
kuriame nebuvo nustatytas keitimo kursas išmokoms mokėti, kai išmoka mokama kitoje 
valstybėje narėje gyvenančiam asmeniui. Pagal ankstesnį Reglamento Nr. 574/72 52 straipsnį 
Reglamento Nr. 547/72 6 priede nustatytas tik išmokos pervedimo (mokėjimo asmenims, 
gyvenantiems ne kompetentingoje valstybėje narėje) būdas. Rumunija deklaravo, kad išmokas 
asmeniui moka tiesiogiai, praktikoje tai reiškia tiesioginį mokėjimą į banko sąskaitą kitoje 
valstybėje narėje. Pagal naujus ES reglamentus taikomos taisyklės nekeičiamos.

Pažymėtina, kad gali būti, jog tais laikotarpiais, kai valiutos kursai stipriai svyravo, keitimo 
kursas, taikytas pensijai iš užsienio valstybės konvertuoti, kad ją būtų galima išskaičiuoti iš 
Vokietijos pensijos, galėjo gerokai skirtis nuo to kurso, kurį mokėjimo tikslais taikė 
Rumunijos bankas. Taip buvo dėl to, kad kursai pensijai iš Rumunijos valstybės apskaičiuoti 
buvo nustatomi trijų mėnesių laikotarpiui remiantis trijų mėnesių, ėjusių prieš kurso 
paskelbimo dieną, kursų vidurkiu. Praktiškai skirtumas būtų pastebimas tada, jeigu kurso 
svyravimas būdų didesnis kaip 10 procentų. Taip buvo visų pirma per 2009 m. pradžioje 
prasidėjusią ekonomikos krizę.

Taip pat pažymėtina, kad įsigaliojus reglamentams Nr. 0883/2004 ir Nr. 987/2009, kuriais 
nuo gegužės 1 d. pakeisti reglamentai Nr. 1408/71 ir Nr. 574/72, nustatytos naujos valiutos 
keitimo taisyklės. Pagal Reglamento Nr. 987/2009 90 straipsnį dabar taikomas valiutos kursas 
yra vienos dienos valiutos kursas. 2009 m. spalio 15 d. Sprendime Nr. H 3 dėl datos, į kurią 
turi būti atsižvelgiama nustatant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
987/20091 90 straipsnyje nurodyto konvertavimo kursus nustatyta kurso atskaitos data. Pagal 
šio sprendimo 3 dalies b punktą, kai valstybės narės institucija, nustatydama teisę į išmoką ir 
pirmą kartą apskaičiuodama išmoką turi konvertuoti tam tikrą sumą į kitos valstybės narės 
valiutą, ji taiko pirmą mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį turi būti taikoma nuostata, dieną 
paskelbtą keitimo kursą. Taigi, data, pagal kurią nustatomas keitimo kursas, taikomas išmokai 
apskaičiuoti, bus artimesnė išmokos mokėjimo datai ir taip sumažės neigiamas keitimo kursų 
svyravimo poveikis.

Išvada

Remiantis pateikta informacija, neatrodo, kad yra kokių nors problemų, susijusių su Bendrijos 
teisės dėl socialinės apsaugos sistemų suderinimo taikymo asmenims, judantiems Europos 
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Sąjungoje, ir jų šeimos nariams. Neigiamas keitimo kursų svyravimo poveikis bus sumažintas 
naujosiomis sprendimo dėl keitimo kursų nustatymo nuostatomis, nes atskaitos data, pagal
kurią nustatomas keitimo kursas, naudojamas apskaičiuoti pensijai iš Rumunijos valstybės, 
kurią reikia atimti iš Vokietijos pensijos, dabar yra artimesnė tai datai, kada Rumunijos 
bankas tą išmoką perveda asmeniui.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticija

Peticija susijusi su Rumunijos piliete, kuri pensijas gauna Rumunijoje ir Vokietijoje. Peticijos 
pateikėja gyvena Vokietijoje ir šioje šalyje turi mokėti mokesčius ir sveikatos draudimo 
įmokas. Peticijos pateikėja teigia, kad ji tokius pačius mokesčius ir įmokas taip pat privalo 
mokėti Rumunijoje, o tai, atrodo, neatitinka Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo1 11 straipsnio nuostatų.

Komisijos pastabos

Paprastai ES taisyklės socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje grindžiamos 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 11 straipsnyje numatytu vienos valstybės teisės aktų taikymo 
principu ir paremtos šio reglamento II antraštinėje dalyje pateiktomis išsamiomis taisyklėmis. 
Reglamente nurodoma, kad tuo atveju, kai asmuo gauna dvi pensijas, už ligos išmokų 
mokėjimą atsakinga valstybė narė yra gyvenamosios vietos valstybė narė. Reglamente 
nenumatoma teisė asmeniui pasirinkti, kurioje valstybėje narėje jis toliau būtų apdraustas. 
Todėl pensininko, kuris pensijas gauna Vokietijoje ir Rumunijoje, bet gyvena Vokietijoje, 
valstybė narė, kurioje jis bus apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, visada bus 
gyvenamosios vietos valstybė narė; šiuo atveju – Vokietija.

Dėl peticijos pateikėjos skundo pažymėtina, kad Komisija susisiekė su Vokietijos valdžios 
institucijomis, kurios, išnagrinėjusios šį klausimą, 2011 m. lapkričio 15 d. rašte patvirtino, kad 
peticijos pateikėjos padėtis Vokietijoje yra tokia, kokią ji apibūdino savo laiške, ir kad 
Vokietijos institucijoms suteikti įgaliojimai jai mokėti ligos išmokas, nes peticijos pateikėja 
įmokas moka Vokietijoje. Valdžios institucijos pranešė, kad minėtas asmuo Vokietijoje 
gyvena 16 metų ir nuo 2006 m. birželio mėn. gauna pensiją iš Rumunijos, o nuo 2006 m. 
liepos mėn. – pensiją iš Vokietijos. Kadangi peticijos pateikėja gyvena Vokietijoje, ji 
apdrausta pagal šios šalies socialinės apsaugos sistemą. Todėl jai mokamos ligos išmokos 
natūra Vokietijoje. Peticijos pateikėja jau bandė įtikinti Rumunijos valdžios institucijas atleisti 
ją nuo minėtų įmokų, tačiau nesėkmingai.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą informaciją, Komisija vėliau susisiekė su Rumunijos 
valdžios institucijomis, kad išsiaiškintų, kokie teisiniai įpareigojimai pagal Rumunijos teisę 
numatomi kitoje valstybėje narėje gyvenančiam ir sveikatos draudimo įmokas toje valstybėje 
narėje mokančiam pensininkui. Rumunijos valdžios institucijos atsakė raštu, kurį Europos 
Komisija gavo 2012 m. sausio 23 d.

                                               
1 OL L 166, 2004 4 30.
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Rumunijos valdžios institucijos pranešė, kad 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojus atnaujintiems 
ES teisės aktams dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, visų pirma minėtam 
Reglamentui (EB) Nr. 883/2004 ir įgyvendinimo Reglamentui (EB) Nr. 987/20091, Rumunija 
atitinkamai pakeitė savo nacionalinės teisės aktus. Dėl pensininkų, kurie gauna Rumunijos 
valstybinę pensiją ir kurie savo faktinę arba nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravo kitos 
valstybės narės teritorijoje, pažymėtina, kad Rumunijoje buvo priimta Nacionalinės 
valstybinių pensijų įstaigos pirmininko ir Nacionalinės sveikatos draudimo įstaigos 
pirmininko Nutartis Nr. 1285/437 dėl Nacionalinio vienintelio socialinio sveikatos draudimo 
fondo2 įpareigojimo mokėti išmokas sustabdymo.

Pagal šios nutarties 2 straipsnį, jeigu teisę į pensiją siekiantis įgyti asmuo įrodo, kad jis 
socialiniu sveikatos draudimu apdraustas gyvenamosios vietos šalyje, šiam asmeniui 
nebetaikomas minėto fondo įpareigojimas mokėti išmokas, jeigu šis asmuo aiškiai to paprašo.
Šios nutarties nuostatos taip pat taikomos asmenims, kurie šios nutarties įsigaliojimo dieną 
buvo pensininkai, pensiją gaunantys pagal Rumunijos valstybinės pensijos sistemą (nutarties 
17 straipsnis). Nutarties 10 straipsnyje numatoma, kad vos tik įpareigojimai sustabdomi 
pensininkai nebėra apdrausti pagal Rumunijos socialinio sveikatos draudimo sistemą.

Komisija pažymi, kad Rumunijos nacionalinės teisės aktai buvo pakeisti siekiant užtikrinti, 
kad jie atitiktų ES nuostatas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Apie šiuos 
pakeitimus peticijos pateikėjai pranešta 2011 m. gegužės 24 d. raštu. Peticijos pateikėjai buvo 
nurodyta, kad tolesnių veiksmų ji gali imtis laikydamasi pakeistų nacionalinės teisės aktų 
nuostatų. Peticijos pateikėjai išsiųsto rašto kopija pridėta prie rašto, kurį gavo Komisija.

Išvada

Remdamasi Rumunijos valdžios institucijų suteikta informacija, Komisija daro išvadą, kad 
Rumunijos nacionalinės teisės aktai buvo iš dalies pakeisti, kad atitiktų ES teisės nuostatas. 
Todėl peticijos pateikėja nebeturėtų būti įpareigota sveikatos draudimo įmokų mokėti 
Rumunijoje, jeigu ji atliko administracinę pareigą Rumunijoje ir kompetentingoms valdžios 
institucijoms pranešė apie savo dabartinę padėtį Vokietijoje, kurioje peticijos pateikėja 
gyvena ir moka atitinkamas įmokas.“
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