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Tárgy: Lăcrămioara Slavnicu belga állampolgár által benyújtott 591/2007 számú 
petíció a romániai nyugdíjkifizetésével kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 2000 óta Belgiumban él, ahol túlélő hozzátartozói nyugdíjban 
részesül, kifogásolja azokat a problémákat, melyekkel a Romániában folytatott utolsó szakmai 
tevékenysége után járó nyugdíj kifizetése kapcsán szembesült. A petíció benyújtója arról 
számol be, hogy az illetékes román hatóságok szerint nyugdíjának kifizetéséért Romániába 
kell utaznia vagy meghatalmazottat kell kijelölnie, mivel a szóban forgó összeg nem utalható 
át Belgiumba. A petíció benyújtója kifejti, hogy nehézséget jelent számára meghatalmazottat 
találni, és rámutat, hogy Romániába történő esetleges utazásának költsége meghaladná 
nyugdíjának összegét (kb. 120 EUR). A petíció benyújtója az Európai Parlamenttől kér 
segítségét a probléma megoldásához.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. október 24. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A petíció belga állampolgárságú benyújtója Belgiumban rendelkezik lakóhellyel és egyrészt 
belga túlélő hozzátartozói nyugdíjra, másrészt korábbi szakmai tevékenysége alapján román 
öregségi nyugdíjra jogosult. Nehézségekbe ütközik román nyugdíjának átutalása, mivel 
nyugdíjához csak úgy férhet hozzá, ha személyesen Romániába utazik, vagy ha 



PE402.629v02-00 2/2 CM\770874HU.doc

HU

meghatalmazást ad egy román meghatalmazottnak arra, hogy hozzáférjen a bankszámlájához, 
és így átutalhatja a petíció benyújtójának a nyugdíj összegét a belga bankszámlára. Az 
intézmény megtagadja a nyugdíj összegének átutalását a petíció benyújtójának belga 
számlájára.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EK rendelet 10. cikke értelmében a 
nyugdíj nem csökkenthető, nem módosítható, nem függeszthető fel, nem vonható vissza vagy 
foglalható le azzal az indoklással, hogy a jogosult egy másik tagállamban rendelkezik 
lakóhellyel, mint amely tagállam területén a nyugdíj fizetésére kötelezett intézmény található. 
A Bíróság szerint a rendelet 10. cikkének célja a munkavállalók szabad mozgásának 
megkönnyítése azáltal, hogy védi érdekeiket az abból adódó azon hátrányok ellen, hogy egy 
másik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel (vö. ebben az értelemben az 1990. május 2-i 
Winter-Lutzins C-293/88. számú üggyel).

Következésképpen úgy tűnik, hogy egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező személyre 
rótt azon kötelezettség, hogy a nyugdíjához való hozzáférés érdekében meghatalmazást adjon 
egy román állampolgárnak, egyrészt akadályozza a nyugdíjhoz való hozzáférést annak okán, 
hogy a jogosult egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, másrészt ellentétes a 
közösségi joggal.

Így a Bizottság szervei az üggyel kapcsolatban tájékoztatást kértek a román hatóságoktól és 
felkérést intéztek hozzájuk, hogy vizsgálják ki a petíció benyújtójának helyzetét és találjanak 
olyan megoldást, mely lehetővé teszi számára, hogy hozzájusson nyugdíjához.

Következtetés

A Bizottság szervei tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot, amint megérkezik a román 
hatóságok válasza.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Amint az a Bizottság Európai Parlamenthez intézett első közleményében is szerepel, a 
Bizottság szervei megkeresték a román hatóságokat és felkérték őket arra, hogy vizsgálják 
meg a petíció benyújtójának helyzetét és találjanak számára megoldást arra, hogy nyugdíját 
felvehesse.

A hatóságok válasza szerint újabb eljárásokat hoztak létre a nyugdíjak külföldre vitelének 
biztosítására, de ezen eljárások létrehozása során nehézségek léptek fel, és csak 2007. január 
1-jére – Románia uniós csatlakozásának időpontjára – sikerült befejezni e munkát.

Ugyanakkor a hatóságok megerősítik, hogy a problémákra mostanra már megoldották, és a 
nyugdíjaknak a nyugdíjas lakóhelye szerinti országba történő átvitele a 2008. január 1. óta
akadálytalanul megvalósulhat.

Ebből következőleg a petíció benyújtója által tapasztalt nehézségek elvileg megszűntek.
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