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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0591/2007, внесена от г-жа Lăcrămioara Slavnicu, с белгийско 
гражданство, относно проблеми при изплащането на пенсията й от 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която живее в Белгия от 2000 г. насам, където получава 
наследствена пенсия, посочва проблемите, с които се е сблъскала при изплащането на 
полагаемата й се пенсия въз основа на последно упражняваната от нея професионална 
дейност в Румъния. Вносителката на петицията посочва, че според румънските 
компетентни органи, за да получи своята пенсия, тя трябва да пътува до Румъния или за 
тази цел да определи пълномощник, тъй като сумата не може да й бъде прехвърлена в 
Белгия. Вносителката на петицията описва своите затруднения да намери пълномощник 
и уточнява, че разходите по евентуалното й пътуване до Румъния биха надхвърлили
размера на пенсията й (около120 евро). Вносителката на петицията моли Европейския 
парламент да й окаже подкрепа за намирането на решение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителката, която е с белгийско гражданство, постоянно пребивава в Белгия и се 
ползва с белгийска пенсия за преживял съпруг, от една страна и с румънска пенсия за 
прослужено време въз основа на извършваната от нея професионална дейност, от друга. 
Тя е възпрепятствана при изплащането на румънската й пенсия с мотив, че за да получи 
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пенсията си трябва или лично да отиде до Румъния или да определи румънски 
пълномощник, на когото да предостави достъп до банковата си сметка, за да може той 
да прехвърли парите от пенсията й по сметката й в Белгия. Институцията отказва да 
внесе размера на пенсията по сметката на вносителката в Белгия.

По силата на член 10 от Регламент (ЕИО) №1408/71 за прилагането на схеми на 
социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, пенсиите не подлежат на никакво намаление, изменение, 
спиране, прекратяване или конфискация, заради факта, че получателят пребивава на 
територията на държава-членка, различна от тази, в която се намира институцията, 
която отговаря за изплащането на обезщетенията. Според Съда на Европейските 
общности, целта на член 10 на регламента е да улесни свободното движение на 
работници, като защити заинтересуваните страни срещу вреди, които могат да 
възникнат по повод смяната на постоянното им пребиваване от една държава-членка в 
друга (вж. по този повод съдебно решение от 2 май 1990 г., дело Winter-Lutzins C-
293/88).

Следователно, изглежда, че в същността си задължението, наложено на лице, 
постоянно пребиваващо в друга държава-членка, да упълномощи лице от румънска 
националност, което да получава пенсията му, го възпрепятства да се ползва от своята 
пенсия поради факта, че постоянно пребивава в друга държава-членка и следователно, 
противоречи на общностното право. 

Службите на Комисията отправиха запитване до румънските органи по този въпрос, 
като поискаха от тях да проучат проблема, за да намерят решение, което да позволи на 
вносителката да се ползва от пенсията си.

Заключение

Службите на Комисията ще информират комисията по петиции, когато получат отговор 
от румънските органи.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Както беше посочено в първото съобщение на Комисията до Европейския парламент, 
службите на Комисията отправиха запитване до румънските органи по този въпрос, 
като поискаха от тях да проучат проблема, за да намерят решение, което да позволи на 
вносителката да се ползва от пенсията си.

Те са отговорили, че са въведени процедури, за да се позволи изнасянето на пенсии, но 
поради възникнали проблеми при въвеждането на тези процедури, те не са могли да 
бъдат финализирани до 1 януари 2007 г. – датата на присъединяване на Румъния към 
Европейския съюз. 

При все това, те уверяват, че проблемите са понастоящем разрешени, и че пенсиите 
могат да се изнасят безпроблемно в държавата по пребиваване на пенсионера от 1 
януари 2008 г. 
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Следователно, затрудненията, които е имала вносителката на петицията, по принцип, са 
преодолени.
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