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Θέμα: Αναφορά 0591/2007, της κ. Lăcrămioara Slavnicu, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν την καταβολή της σύνταξής της από 
τη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία από το 2000 διαμένει στο Βέλγιο, όπου λαμβάνει σύνταξη επιζώντος, 
σκιαγραφεί τα προβλήματα που αντιμετώπισε για τη λήψη σύνταξης ανάλογης της τελευταίας 
επαγγελματικής δραστηριότητάς της στη Ρουμανία. Η αναφέρουσα δηλώνει ότι, σύμφωνα με 
τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να λάβει τη σύνταξή της πρέπει να μεταβεί 
αυτοπροσώπως στη Ρουμανία ή, εναλλακτικά, να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 
καθώς το ποσό δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε αυτήν στο Βέλγιο. Η αναφέρουσα περιγράφει 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εξεύρεση ατόμου που θα ενεργήσει ως 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της και δηλώνει ότι το κόστος για τη μετάβασή της στη 
Ρουμανία θα υπερέβαινε το ποσό της σύνταξης (περίπου 120 ευρώ). Η αναφέρουσα, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα, βελγικής ιθαγένειας, διαμένει στο Βέλγιο και λαμβάνει, αφενός, βελγική 
σύνταξη χηρείας και, αφετέρου, σύνταξη από τη Ρουμανία βάσει της προηγούμενης 
επαγγελματικής δραστηριότητάς της. Αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καταβολή της 
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ρουμανικής σύνταξής της επειδή, προκειμένου να λάβει τη σύνταξή της πρέπει είτε να 
μεταβεί αυτοπροσώπως στη Ρουμανία, είτε να εξουσιοδοτήσει ρουμάνο πληρεξούσιο να έχει 
πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της προκειμένου να μεταβιβάζει το ποσό της 
σύνταξης στον λογαριασμό της στο Βέλγιο. Ο συνταξιοδοτικός οργανισμός αρνείται να 
μεταβιβάσει το ποσό της σύνταξης στον λογαριασμό της αναφέρουσας στο Βέλγιο.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητος, οι συντάξεις δεν δύνανται να υποστούν καμία μείωση, τροποποίηση, αναστολή, 
κατάργηση, κατάσχεση επειδή ο δικαιούχος κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από 
εκείνο, όπου ευρίσκεται ο φορέας οφειλέτης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σκοπός 
του άρθρου 10 είναι να ευνοήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
προστατεύοντας τους ενδιαφερόμενους από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη 
μετακίνησή τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο (πρβλ. υπό την έννοια αυτή την απόφαση της 
2ας Μαΐου 1990, υπόθεση Winter-Lutzins C-293/88).

Επομένως, η υποχρέωση που επιβάλλεται σε άτομο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, να 
εξουσιοδοτήσει πρόσωπο ρουμανικής ιθαγένειας να λαμβάνει τη σύνταξή του, φαίνεται να 
εμποδίζει τον δικαιούχο να ωφεληθεί της σύνταξής του εξαιτίας του γεγονότος ότι διαμένει 
σε άλλο κράτος μέλος, και επομένως μοιάζει να αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν σχετικά ερωτήματα στις ρουμανικές αρχές και τους 
ζήτησαν να εξετάσουν την κατάσταση της αναφέρουσας προκειμένου να βρεθεί λύση που να 
της επιτρέπει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν την Επιτροπή Αναφορών μόλις λάβουν 
απάντηση από τις ρουμανικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Όπως επισημάνθηκε στην πρώτη απάντηση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν ερωτήματα στις ρουμανικές αρχές σε σχέση με αυτό, 
ζητώντας τους να εξετάσουν την κατάσταση της αναφέρουσας, ούτως ώστε να εξευρεθεί 
λύση που να της επιτρέπει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Οι ρουμανικές απάντησαν ότι θεσπίστηκαν διαδικασίες, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή 
των συντάξεων, λόγω όμως των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τον καθορισμό αυτών των 
διαδικασιών, δεν κατέστη δυνατό να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, 
ημερομηνία ένταξης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβεβαιώνουν, πάντως, ότι τα προβλήματα επί του παρόντος επιλύθηκαν και ότι οι 
συντάξεις μπορούν να εξαχθούν χωρίς πρόσκομμα στη χώρα διαμονής του συνταξιούχου από 
1ης Ιανουαρίου 2008. 
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Κατά συνέπεια, τα προβλήματα που αντιμετώπισε η αναφέρουσα έχουν καταρχήν επιλυθεί.
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