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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1480/2009, którą złożyła Eva Margulius (Rumunia) w sprawie 
problemów z przeniesieniem jej praw emerytalnych z Rumunii na Węgry

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka rumuńska mieszkająca obecnie na Węgrzech, zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy w zapewnieniu poprawnego obliczenia jej 
uprawnień emerytalnych. Składająca petycję informuje, że przez 28 lat pracowała w Rumunii, 
a następnie, od 1996 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2009 roku, na Węgrzech. 
Zaznacza ona, że jej uprawnienia emerytalne w odniesieniu do okresu zatrudnienia na 
Węgrzech są bardzo niskie (równowartość 40 euro), a mimo ponawianych od 2004 r. 
wniosków do władz rumuńskich nie obliczyły one jej emerytury należnej za lata pracy 
w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Przepisy unijne w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację, a nie 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, warunki ich przyznawania, sposób
ich obliczania, jak również liczbę składek, które należy opłacić. Prawo UE, a w szczególności 
rozporządzenie (WE) nr 883/2004, ustanawia wspólne przepisy i zasady, które muszą być 
przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące prawo krajowe. Przepisy te 
gwarantują, że podczas stosowania różnych ustawodawstw krajowych przestrzega się 
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podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

Służby Komisji skontaktowały się z władzami rumuńskimi w celu dalszego wyjaśnienia tej 
sprawy. Władze rumuńskie udzieliły następującej odpowiedzi:

„[...] Z rejestrów CNPAS wynika, że M (składająca petycję), urodzona dnia 20 września 1947 
r., zwróciła się na początku o uznanie jej stażu pracy (składek płaconych w ramach 
rumuńskiego publicznego systemu emerytalnego) na podstawie konwencji z 1961 zawartej 
między rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej i rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w 
sprawie współpracy w zakresie kwestii socjalnych, ponieważ w 2004 r. składająca petycję 
zarejestrowała stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech. Powyższy dwustronny akt 
ustawodawczy, obowiązujący do dnia 1 listopada 2006 r., przewidywał, że osoby, które 
pracowały w Rumunii i płaciły składki w ramach rumuńskiego systemu zabezpieczenia 
społecznego mogą uzyskać uznanie określonego stażu pracy po zarejestrowaniu stałego 
miejsca zamieszkania na Węgrzech. CNPAS wydał taki dokument M i wysłał go jej. 
Pragniemy zauważyć, że przed wyjazdem do nowego państwa zamieszkania M nie otrzymała 
żadnych praw emerytalnych w Rumunii.
W związku z powyższym węgierski właściwy organ ds. emerytur (Közép Magyarországi 
Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) wysłał do CNPAS pewne dokumenty dotyczące 
unijnych praw emerytalnych określonych w rozporządzeniach Rady (EWG) nr 1408/71 i 
574/72, a mianowicie europejski formularz E 202 HU, z którego wynika, że zainteresowana 
osoba wnioskuje o przyznanie jej emerytury od dnia 21 czerwca 2009 r., oraz formularz E 205 
HU, a także poświadczone kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w Rumunii.
Dokumenty zostały przekazane do Urzędu ds. Emerytur i Rent w okręgu Bihor (miejscowego 
urzędu, w którym M była zarejestrowana pod koniec pobytu Rumunii). Tamtejszy urząd 
odpowiedział, że formularz E 205 HU potwierdza okres ubezpieczenia w systemie 
węgierskim, wynoszący 11 lat i 306 dni, do dnia 31 grudnia 2008 r. Następnie rumuński 
miejscowy Urząd ds. Emerytur zwrócił się do węgierskiego organu o poświadczenie okresu 
ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 20 lipca 2009 r., kiedy zainteresowana osoba 
przestała pracować, jak wynika z formularza E 202 HU. W dniu 7 kwietnia węgierski organ 
wysłał nowy formularz E 205 HU do miejscowego Urzędu ds. Emerytur w okręgu Bihor, 
poświadczający okres ubezpieczenia na Węgrzech, do dnia 20 lipca 2009 r. Urząd ds. 
Emerytur w okręgu Bihor wydał na tej podstawie decyzję w sprawie emerytury nr 315067 w 
dniu 30 kwietnia 2009 r., ustanawiając datę rozpoczęcia korzystania z praw do świadczeń 
emerytalnych na dzień 21 lipca 2009 r. Decyzja w sprawie emerytury została wysłana 
węgierskiemu organowi ds. ubezpieczeń społecznych oraz do zainteresowanej osoby. 
Świadczenie zaczęto wypłacać w czerwcu 2010 r. [...]”.

Wnioski

Biorąc pod uwagę, że pismo składającej petycję do Parlamentu Europejskiego jest opatrzone 
datą 19 października 2009 r. oraz że rumuńska właściwa instytucja w okręgu Bihor 
rozpoczęła wypłatę świadczenia w czerwcu 2010 r., Komisja uznaje problem składającej 
petycję za rozwiązany, ponieważ obecnie otrzymuje ona rumuńską emeryturę.


