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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0591/2007, którą złożyła Lăcrămioara Slavnicu (Belgia) w sprawie 
problemów dotyczących wypłaty jej rumuńskiej emerytury

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która od 2000 r. mieszka w Belgii, gdzie otrzymuje rentę rodzinną, 
opisuje problemy, jakie napotyka podczas starań o wypłatę odpowiedniej emerytury 
w związku z ostatnio prowadzoną działalnością zawodową w Rumunii. Składająca petycję 
twierdzi, że według władz rumuńskich, aby uzyskać wypłatę emerytury, musi osobiście udać 
się do Rumunii lub wyznaczyć upoważnionego pełnomocnika, ponieważ pieniądze nie mogą 
być jej wypłacone w Belgii. Składająca petycję opisuje trudności ze znalezieniem osoby, 
która działałaby w jej imieniu jako upoważniony pełnomocnik, i twierdzi, że koszt podróży 
do Rumunii byłby wyższy niż kwota przedmiotowej emerytury (około 120 euro). W związku 
z powyższym składająca petycję zwraca się o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2007 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Petycja

Składająca petycję, pochodzenia belgijskiego, mieszka w Belgii, gdzie otrzymuje 
jednocześnie belgijską rentę rodzinną i rumuńską emeryturę, na podstawie wcześniej 
prowadzonej działalności zawodowej. Podczas starań o wypłatę emerytury napotyka na 
trudność, polegającą na tym, że aby otrzymać emeryturę, musi osobiście udać się do Rumunii 
lub upoważnić pełnomocnika w Rumunii do dostępu do swojego rachunku bankowego, 
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w celu przelania kwoty emerytury na rachunek w Belgii. Instytucja odmawia przelania kwoty 
emerytury na rachunek bankowy składającej petycję w Belgii.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) 1408/71 w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się 
we Wspólnocie emerytury nie podlegają zmniejszeniu, zmianie, zawieszeniu, zniesieniu ani 
przepadkowi z tego tylko powodu, że uprawniony zamieszkuje terytorium innego państwa 
członkowskiego niż to, gdzie znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń. 
W opinii Trybunału Sprawiedliwości art. 10 rozporządzenia ma na celu wspieranie 
swobodnego przepływu pracowników poprzez och ronę  zainteresowanych przed 
ewentualnymi szkodami związanymi ze zmianą kraju zamieszkania (patrz wyrok z dnia 
2 maja 1990 r., sprawa Winter-Lutzins C-293/88).

W związku z tym wymóg udzielenia upoważnienia osobie pochodzenia rumuńskiego, 
narzucony osobie mieszkającej w innym państwie członkowskim, aby mogła ona otrzymywać 
emeryturę, ma charakter utrudnienia w korzystaniu ze świadczeń z powodu zamieszkiwania 
w innym państwie członkowskim i wydaje się sprzeczny z prawem wspólnotowym. 

Służby Komisji skierowały w tej sprawie pismo do władz rumuńskich, zwracając się
o rozpatrzenie sytuacji składającej petycję w celu znalezienia rozwiązania, które 
umożliwiałoby jej korzystanie ze świadczeń emerytalnych.

Wniosek

Służby Komisji powiadomią Komisję Petycji, gdy tylko otrzymają odpowiedź od władz 
rumuńskich.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w pierwszym komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, służby Komisji skierowały w tej sprawie pismo do władz rumuńskich, 
zwracając się o rozpatrzenie sytuacji składającej petycję w celu znalezienia rozwiązania, które 
umożliwiłoby jej korzystanie ze świadczeń emerytalnych.

W odpowiedzi władze rumuńskie poinformowały, że zostały ustanowione procedury 
umożliwiające przesyłanie emerytur za granicę, jednak z powodu problemów napotkanych 
przy wdrażaniu rzeczonych procedur nie mogły one zostać uruchomione 1 stycznia 2007 r., 
z chwilą przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej. 

Władze zapewniają natomiast, że problemy zostały już rozwiązane i emerytury mogą być bez 
przeszkód przesyłane do kraju zamieszkania upoważnionego do świadczeń od 1 stycznia 
2008 r. 

W związku z tym problemy napotkane przez składającą petycję zostały zasadniczo 
rozwiązane.
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