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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 591/2007, Lăcrămioara Slavnicu, Belgian kansalainen, 
ongelmista, jotka liittyvät hänen Romaniasta saataviin eläkemaksuihinsa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on asunut Belgiassa vuodesta 2000 alkaen ja saa siellä perhe-
eläkettä, kertoo ongelmista, joihin hän on törmännyt saadakseen asiaankuuluvan eläkkeen 
Romaniassa viimeksi suorittamastaan ammatillisesta toiminnasta. Vetoomuksen esittäjä 
ilmoittaa, että Romanian viranomaisten mukaan hänen on henkilökohtaisesti matkustettava 
Romaniaan tai osoitettava vaihtoehtoisesti valtuutettu taho saadakseen eläkkeensä, koska 
eläkettä ei voida siirtää hänelle Belgiaan. Vetoomuksen esittäjä kertoo ongelmista sellaisen 
henkilön löytämiseksi, joka voi toimia valtuutettuna tahona ja ilmoittaa, että kustannukset 
Romaniaan matkustamiseksi olisivat suuremmat kuin itse eläke (noin 120 euroa). 
Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan parlamentti auttaisi korjaamaan tilanteen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. lokakuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on Belgiassa asuva Belgian kansalainen. Hän saa belgialaista perhe-
eläkettä ja lisäksi romanialaista eläkettä aiemman ammatillisen toimintansa perusteella. 
Hänellä on vaikeuksia saada romanialainen eläkkeensä maksuun, koska eläkkeen saadakseen 
hänen on joko henkilökohtaisesti matkustettava Romaniaan tai annettava romanialaiselle 
asiamiehelle valtakirja pankkitilinsä käyttöön, jotta hänen eläkkeensä voitaisiin maksaa hänen 
tililleen Belgiassa. Laitos kieltäytyy maksamasta eläkettä vetoomuksen esittäjän tilille 
Belgiassa.
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Sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1408/71 10 artiklan nojalla eläkkeitä ei saa vähentää, muuttaa, keskeyttää, peruuttaa 
tai takavarikoida sen vuoksi, että etuuden saaja asuu muun jäsenvaltion alueella kuin sen, 
jossa maksamisesta vastuussa oleva laitos sijaitsee. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan 
asetuksen 10 artiklan tarkoituksena on edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
suojelemalla heitä sellaisilta haitallisilta seurauksilta, jotka saattaisivat seurata heidän 
muutostaan jäsenvaltiosta toiseen (vrt. asiassa C-293/88, Winter-Lutzins, 2. toukokuuta 1990 
annettu tuomio).

Näyttääkin siltä, että toisessa jäsenvaltiossa asuvan henkilön velvoittaminen antamaan 
valtakirja romanialaiselle henkilölle eläkkeen saamiseksi on omiaan estämään ensiksi 
mainittua saamasta eläkettään toisessa jäsenvaltiossa asumisen vuoksi. Velvoite on näin ollen 
yhteisön oikeuden vastainen.

Komission yksiköt ovatkin ottaneet yhteyttä Romanian viranomaisiin ja pyytäneet näitä 
tutkimaan kyseisen henkilön tilannetta, jotta hän voisi saada eläkkeensä.

Johtopäätös

Komission yksiköt toimittavat vetoomusvaliokunnalle tietoja heti, kun ne ovat saaneet 
vastauksen Romanian viranomaisilta.

4. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Kuten komission ensimmäisessä vastauksessa Euroopan parlamentille ilmoitettiin, komission 
yksiköt ottivat yhteyttä Romanian viranomaisiin ja pyysivät niitä tutkimaan vetoomuksen 
esittäjän tilannetta, jotta siihen löydetään ratkaisu ja tämä voi saada eläkkeensä.

Romanian viranomaiset vastasivat, että on otettu käyttöön menettelyjä, jotka mahdollistavat 
eläkkeiden maastaviennin, mutta menettelyjen käyttöönottamisessa ilmenneiden ongelmien 
vuoksi niitä ei onnistuttu saamaan valmiiksi tammikuun 1. päivään 2007 mennessä, jolloin 
Romania liittyi Euroopan unionin jäseneksi. 

Romanian viranomaiset vakuuttavat kuitenkin, että ongelmat on nyt ratkaistu, ja että 1. 
tammikuuta 2008 lähtien eläkkeet on voitu ongelmitta siirtää eläkeoikeuksien haltijan 
asuinmaahan. 

Näin ollen vetoomuksen esittäjän ongelmat on periaatteessa ratkaistu.
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