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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0591/2007 af Lăcrămioara Slavnicu, belgisk statsborger, om 
problemer med hendes rumænske pensionsudbetalinger

1. Sammendrag

Andrageren, som har boet i Belgien siden 2000, hvor hun modtager enkepension, skitserer 
sine problemer med at opnå udbetaling af en passende pension i forhold til hendes seneste 
erhvervsaktivitet i Rumænien. Andrageren anfører, at hun ifølge de rumænske myndigheder 
for at få udbetalt sin pension selv skal rejse til Rumænien eller udpege en bemyndiget person, 
eftersom beløbet ikke kan overføres til hende i Belgien. Andrageren beskriver sine problemer 
med at finde en person, der kan handle som hendes bemyndigede, og anfører, at udgifterne 
ved at rejse til Rumænien ville overstige pensionsbeløbet (omkring 120 euro). Andrageren 
anmoder derfor om Europa-Parlamentets bistand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andragendet

Andrageren, der er belgisk statsborger, bor i Belgien og modtager dels en belgisk enkepension 
og dels en rumænsk pension på grundlag af sin tidligere erhvervsaktivitet. Hun oplever 
problemer med at opnå udbetaling af sin rumænske pension, da hun for at opnå sin pension 
enten selv skal rejse til Rumænien eller give en fuldmagt til en bemyndiget rumæner, så han 
eller hun kan få adgang til hendes bankkonto og overføre pensionen til hendes konto i 
Belgien. Institutionen nægter at overføre pensionen til andragerens konto i Belgien.
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Kommissionens bemærkninger til andragendet

I medfør af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden 
for Fællesskabet, kan pensioner ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller 
beslaglægges som følge af, at den berettigede er bosat i en anden medlemsstat end den, hvori 
den institution, som det påhviler at udrede pensionen, er beliggende. Ifølge Domstolen er 
målet med forordningens artikel 10 at fremme arbejdskraftens fri bevægelighed ved at 
beskytte de interesserede parter mod de tab, som det kunne medføre, at de bor i en anden 
medlemsstat (jf. dom af 2. maj 1990, Winter-Lutzins-sagen C-293/88).

Det ser således ud til, at den forpligtelse, der pålægges en borger i en anden medlemsstat til at 
give en rumænsk statsborger fuldmagt til at modtage pensionen, forhindrer vedkommende i at 
modtage sin pension, fordi vedkommende bor i en anden medlemsstat, og synes derfor at 
være i modstrid med fællesskabsretten.

Kommissionens tjenestegrene har derfor adspurgt de rumænske myndigheder om dette og 
bedt dem om at undersøge situationen for at finde en løsning, så andrageren kan modtage sin 
pension.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene vil holde Udvalget for Andragender underrettet om de 
rumænske myndigheders svar, når den har modtaget det."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Som Kommissionen anførte i sin første meddelelse til parlamentet, har Kommissionens 
tjenestegrene forhørt de rumænske myndigheder om denne sag og anmodet dem om at 
undersøge andragerens sag med henblik på at finde en løsning, således at han kan få noget ud 
af sin pension.

De rumænske myndigheder har svaret, at der er fastlagt procedurer, som gør det muligt at 
eksportere pensionsudbetalinger, men pga. problemer i forbindelse med fastlæggelsen af disse 
procedurer, kunne de ikke færdiggøres inden den 1. januar 2007, hvor Rumænien tiltrådte til 
EU.

De lover imidlertid, at problemerne på nuværende tidspunkt er løst, og at 
pensionsudbetalinger uden problemer er blevet eksporteret til pensionsberettigede personer i 
deres respektive bopælslande siden den 1. januar 2008.

Andragerens problem er altså principielt løst."
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