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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0591/2007, ingiven av Lăcrămioara Slavnicu (belgisk medborgare), 
om de problem hon har stött på i samband med utbetalning av sin pension från 
Rumänien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som sedan år 2000 bor i Belgien där hon får efterlevandepension, påtalar de 
problem som hon har stött på när hon har velat få ut den pension som hon har rätt till, grundat 
på sitt senaste yrkesutövande i Rumänien. Framställaren berättar att hon, enligt behöriga 
rumänska myndigheter, skulle behöva förflytta sig till Rumänien för att få ut sin pension eller 
utse ett ombud för detta ändamål, eftersom pengarna inte kan överföras till Belgien. Hon 
redogör för svårigheterna att hitta ett ombud och påpekar att kostnaden för en eventuell resa 
till Rumänien skulle överstiga själva pensionsbeloppet (omkring 120 euro). Framställaren ber 
om Europaparlamentets stöd för att finna en lösning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

Framställningen

Framställaren, som är belgisk medborgare och bor i Belgien, åtnjuter dels belgisk 
efterlevandepension, dels rumänsk ålderspension som grundas på hennes tidigare 
förvärvsarbete. Hon har svårigheter med att få sin rumänska pension utbetald eftersom hon, 
för att få ut sin pension, antingen skulle behöva bege sig till Rumänien personligen eller 
behöva utfärda en fullmakt till ett rumänskt ombud för att ge detta ombud tillgång till hennes 



PE402.629/REV. 2/2 CM\770874SV.doc

SV

bankkonto för att överföra pensionen till hennes konto i Belgien. Institutionen vägrar att 
överföra pensionen till framställarens konto i Belgien.

Kommissionens kommentarer till framställningen

I enlighet med artikel 10 i förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjmedlemmar flyttar inom 
gemenskapen får pensioner inte minskas, ändras, innehållas, dras in eller konfiskeras med 
anledning av att mottagaren är bosatt inom en annan medlemsstat än den där institutionen 
med ansvar för betalningen finns. Enligt EG-domstolen är syftet med artikel 10 i förordningen 
att främja den fria rörligheten för arbetstagare genom att skydda de berörda mot den skada 
som kan uppstå genom att de flyttar från en medlemsstat till en annan (jfr dom av 
den 2 maj 1990 i mål C-293/88, Winter-Lutzins mot Bestuur van de Sociale 
Verzekeringsbank).

Följaktligen förefaller det som om skyldigheten för en medborgare som bor i en annan 
medlemsstat att förse en rumänsk medborgare med fullmakt för att få ut sin pension hindrar 
denne att få ut sin pension på grund av att han eller hon bor i en annan medlemsstat, och den 
förefaller alltså strida mot gemenskapsrätten. 

Kommissionens avdelningar har förhört sig hos de rumänska myndigheterna om detta och bett 
dem undersöka situationen för att finna en lösning som möjliggör för medborgaren att få ut 
sin pension.

Slutsats

Kommissionens avdelningar kommer att informera utskottet för framställningar så snart ett 
svar kommer från de rumänska myndigheterna.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

I enlighet med det som kommissionen tidigare informerat Europaparlamentet om har 
kommissionens avdelningar förhört sig hos de rumänska myndigheterna om detta och bett 
dem undersöka situationen för att finna en lösning som gör det möjligt för medborgaren att få 
ut sin pension.

De rumänska myndigheterna har svarat att förfaranden inrättades för att möjliggöra export av 
inbetalda pensioner, men att det i samband med detta uppstod problem vilket medförde att 
införandet inte kunde bli klart till den 1 januari 2007 – det datum då Rumänien anslöt sig till 
Europeiska unionen.

Myndigheterna försäkrar dock att dessa problem nu har lösts och att inbetalda pensioner kan 
exporteras utan svårigheter till pensionärens boendeland sedan den 1 januari 2008. 

Framställarens problem är således i princip lösta.
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