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Temats: Lūgumraksts Nr. 0591/2007, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgā Lăcrămioara 
Slavnicu, par problēmām, kas ietekmē viņas Rumānijas pensijas saņemšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas kopš 2000. gada dzīvo Beļģijā, kur viņa saņem apgādnieka 
zaudējuma pensiju, norāda uz problēmām, ar kurām viņa saskārusies, tad, kad viņa vēlējās 
saņemt atbilstošu pensiju par viņas profesionālo darbību Rumānijā. Lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka saskaņā ar Rumānijas iestāžu teikto, lai saņemtu savu pensiju, viņai jāierodas 
Rumānijā vai jāieceļ pilnvarots pārstāvis, jo šo summu viņai uz Beļģiju pārskaitīt nevar. 
Lūgumraksta iesniedzēja apraksta savas grūtības, mēģinot atrast cilvēku, kas varētu būt viņas 
pilnvarotais pārstāvis, un norāda, ka izmaksas braucienam uz Rumāniju pārsniegtu pensijas 
summu (aptuveni 120 eiro). Tāpēc viņa lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai rastu 
risinājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja – Beļģijas valstspiederīgā, dzīvo Beļģijā un saņem gan Beļģijas 
apgādnieka zaudējuma pabalstu, gan arī Rumānijas pensiju par savu iepriekšējo darba posmu. 
Viņai ir grūtības saņemt Rumānijas pensiju, motivējot ar to, ka viņai personīgi jāierodas 
Rumānijā vai arī jānorīko pilnvarota persona Rumānijā, lai varētu piekļūt viņas bankas 
kontam Rumānijā. Iestāde atsakās ieskaitīt pensiju lūgumraksta iesniedzējas kontā Beļģijā.

Komisijas apsvērumi saistībā ar lūgumrakstu



PE402.629v01-00 2/2 CM\770874LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

Atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 10. pantam pensijas 
nevar nekādā veidā samazināt, pārveidot, apturēt, atsaukt vai konfiscēt tāda iemesla dēļ, ka to 
saņēmējs dzīvo citā dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas institūcija, kura ir atbildīga 
par to maksāšanu. Atbilstīgi Kopienu Tiesai, šās regulas 10. panta mērķis ir veicināt darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvību, nodrošinot ieinteresēto personu aizsardzību pret kaitējumiem, 
kas var rasties, pārceļoties uz dzīvi no vienas dalībvalsts uz otru (skat. šajā jautājumā 
1990. gada 2. maija spriedumu lietā Winter-Lutzins C-293/88). 

No tā izriet, ka tas, ka personai, kas dzīvo citā dalībvalstī, lai saņemtu savu pensiju, liek 
izsniegt pilnvaru Rumānijas pilsonim, traucē viņam saņemt šo pensiju, jo dzīvo citā 
dalībvalstī un tāpēc ir pretrunā ar Kopienas tiesībām.

Komisijas dienesti vērsās Rumānijas iestādēs attiecībā uz šo lietu un lūdza tām pārbaudīt 
situāciju, lai persona varētu saņemt savu pensiju.

Secinājums

Komisijas dienesti informēs Lūgumrakstu komiteju, tiklīdz tie saņems Rumānijas iestāžu 
atbildi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Kā tika norādīts Komisijas pirmajā ziņojumā Eiropas Parlamentam, Komisijas dienesti vērsās 
Rumānijas iestādēs attiecībā uz šo lietu un lūdza tām pārbaudīt lūgumraksta iesniedzējas 
situāciju, lai rastu risinājumu, kā viņa varētu saņemt savu pensiju.

Iestādes atbildēja, ka tās ir ieviesušas procedūras, lai ļautu eksportēt pensijas, bet šo 
procedūru ieviešanā radušos problēmu dēļ tās nevarēja pabeigt līdz 2007. gada 1. janvārim, 
datumam, kad Rumānija iestājās Eiropas Savienībā.

Tomēr tās apliecināja, ka šobrīd problēmas ir atrisinātas un ka kopš 2008. gada 1. janvāra 
pensijas bez šķēršļiem var tikt eksportētas uz pensionāres mītnes valsti.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējai radušās grūtības principā ir atrisinātas.
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