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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0202/2009, którą złożył S.O.P. (Austria) w sprawie swoich problemów 
z rumuńskim funduszem emerytalnym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko temu, że władze rumuńskie odmówiły udostępnienia 
informacji dotyczących jego historii zatrudnienia w Rumunii pomimo licznych wniosków 
w tej sprawie kierowanych przez jego fundusz emerytalny w Austrii. Według składającego 
petycję władze Rumunii nie dotrzymują swoich zobowiązań. Zaznacza on, że nie jest 
odosobniony w tej sytuacji. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję jest obywatelem Rumunii, który przeprowadził się do Austrii 20 lat temu. 
Niedługo przejdzie on na emeryturę i właściwy organ emerytalny w Austrii przystąpił do 
ustalania jego historii ubezpieczenia. W piśmie z dnia 14.3.2007 r. instytucja w Austrii 
zwróciła się do instytucji emerytalnej w Rumunii, aby przekazano historię ubezpieczenia 
składającego petycję w Rumunii, lecz pomimo licznych ponagleń nie otrzymała odpowiedzi.

Przepisy wspólnotowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego wprowadzają koordynację 
nie zaś harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może swobodnie określać szczegóły własnego systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym również to, jakie zapewnia się świadczenia, warunki uprawniające do ich 
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otrzymywania, sposób obliczania wysokości świadczeń i liczbę wymaganych składek. 
Przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie (EWG) nr 1408/711, ustanawiają 
wspólne przepisy i zasady, których powinny przestrzegać wszystkie organy krajowe podczas 
stosowania prawa krajowego.  Przepisy te zapewniają przestrzeganie podstawowych zasad 
równości traktowania i niedyskryminacji przy stosowaniu ustawodawstwa różnych państw. 
Tym samym zapewnia się, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie wywiera 
negatywnego wpływu na osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszania się w 
Unii Europejskiej. 

W związku z wnioskiem składającego petycję Komisja skontaktowała się z rumuńskim 
członkiem Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego 
Pracowników Migrujących w celu zbadania sprawy. Komisja otrzymała następujące 
informacje od instytucji łącznikowej w Rumunii, Krajowego Zakładu Ubezpieczeń 
Emerytalnych i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych (CNPAS): 

Dnia 19.11.2007 r. rumuński Krajowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych oraz 
Innych Ubezpieczeń Społecznych (CNPAS) przekazał otrzymany od instytucji austriackiej 
formularz E 205 RO (zaświadczenie o historii ubezpieczenia składającego petycję 
w Rumunii) Biuru Emerytalnemu w okręgu Sybin, zwracając się o przeprowadzenie dalszych 
działań. 
Po sprawdzeniu okresów ubezpieczenia składającego petycję w Rumunii Biuro Emerytalne 
w okręgu Sybin uznało, że odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku spada na instytucję 
zarządzającą systemem emerytur wojskowych. W rezultacie wniosek został przekazany 
do Biura Wojskowego okręgu Sybin. Odnośna instytucja udzieliła Biuru Emerytalnemu 
w okręgu Sybin odpowiedzi, oświadczając, że odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku 
ponosi nie ona, lecz sektor 5. Biura Wojskowego w Bukareszcie. Akta zostały przesłane 
do Miejskiego Biura Emerytalnego w Bukareszcie, które po przeanalizowaniu dokumentów 
uznało, że nie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie sprawy, i zwróciło się do sektora 4. Biura 
Wojskowego w Bukareszcie o wydanie formularza. 

W przypadku Rumunii właściwe organy i instytucje ubezpieczeń społecznych można znaleźć 
w rozporządzeniu (EWG) nr 574/72 i w rozporządzeniu (WE) nr 171/2006 z dnia 20 listopada 
2006 r. dostosowującym niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: 
swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, 
rolnictwo (w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, 
opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii. 
Po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii zatwierdzono uwzględnienie Rumunii w załącznikach 
wspomnianych rozporządzeń. 

W załącznikach do tych rozporządzeń Krajowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych 
i Rentowych oraz Innych Ubezpieczeń Społecznych (CNPAS) jest instytucją łącznikową, 
a instytucjami właściwymi w przypadku ustalania i wypłaty świadczeń z tytułu praw 
                                               
1Rozporządzenie Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2.



CM\866767PL.doc 3/5 PE431.120v02-00

PL

emerytalnych oraz świadczeń z tytułu śmierci pracowników migrujących są: powiatowe 
zakłady ubezpieczeń i wyspecjalizowane jednostki Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Zakład Ubezpieczeń 
dla Adwokatów.

Po otrzymaniu informacji od CNPAS (instytucji właściwej w przypadku wskazywania 
ustawodawstwa stosowanego wobec pracowników migrujących i instytucji łącznikowej 
w przypadku emerytur) sporządzono i opublikowano w rumuńskim Dzienniku Urzędowym 
instrukcje dotyczące stosowania rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72, aby 
zapewnić im moc wiążącą wobec podmiotów trzecich. 
Zgodnie z art. 6 „Ogólnych instrukcji stosowania rozporządzeń 1408/71 i 574/72” 
instytucjami odpowiedzialnymi za stosowanie odnośnych rozporządzeń są powiatowe zakłady 
ubezpieczeń i wyspecjalizowane jednostki niezintegrowanych systemów emerytalnych 
udzielające świadczeń zgodnie z ustawodawstwem, na mocy którego działają, natomiast 
za wypełnianie i wysyłanie europejskich formularzy łącznikowych odpowiada właściwa 
wymieniona wyżej instytucja.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 tych instrukcji w celu stosowania rozporządzeń 1408/71 i 574/72 
wyspecjalizowane jednostki niezintegrowanych systemów emerytalnych muszą 
współpracować z odpowiadającymi im instytucjami zagranicznymi za pośrednictwem 
publicznego systemu emerytur i innych praw w zakresie ubezpieczeń społecznych, który 
funkcjonuje jako system koordynujący dla Rumunii w dziedzinie, w której odpowiedzialność 
ponosi CNPAS.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 i z wewnętrznymi instrukcjami stosowania 
prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie, podczas  rozpatrywania spraw 
wnioskodawców zamieszkałych za granicą, którzy w Rumunii ubezpieczeni byli wyłącznie 
w niezintegrowanych systemach emerytalnych niezarządzanych przez CNPAS, lokalne biura 
emerytalne w Rumunii powinny wysyłać wnioski do instytucji emerytalnych działających 
w ramach odnośnych systemów.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że ewentualne opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku 
składającego petycję wynika z faktu, że w rozpatrzenie sprawy zaangażowane były różne 
instytucje działające w Rumunii. Ponieważ prawo wspólnotowe w tej dziedzinie koordynuje,
ale nie harmonizuje systemów ubezpieczeń społecznych, za organizację swoich struktur 
instytucjonalnych odpowiadają poszczególne państwa członkowskie. 

CNPAS zapewnił Komisję, że gdy formularz E 205 zostanie dostarczony przez właściwą 
instytucję, zostanie przekazany do właściwej instytucji w Austrii.   

Wnioski

Komisja Europejska nie wykryła żadnego naruszenia przepisów Wspólnoty w dziedzinie 
koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Jeśli instytucja emerytalna w Austrii nie 
otrzyma formularza E 205 RO w rozsądnym terminie, służby Komisji ponownie zwrócą się 
w tej sprawie do właściwych instytucji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.
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Uwagi Komisji

W piśmie z dnia 28.09.2009 r. rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Dyrekcja ds. 
Środków Finansowych i Rachunkowości w Bukareszcie, zwróciło się do składającego petycję 
z wnioskiem o przesłanie niektórych dokumentów, aby możliwe było przyznanie mu 
emerytury wojskowej; wymagane dokumenty obejmowały m.in. kopię paszportu i/lub innego 
dokumentu potwierdzającego jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, kopię 
książeczki wojskowej i/lub innych dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie w 
wojsku, rejestr zatrudnienia (dotyczący zatrudnienia poza wojskiem), kopię decyzji 
emerytalnej lub odcinka emerytury, jeśli składający petycję otrzymywał wcześniej emeryturę 
wojskową. 

W piśmie z dnia 9.10.2009 r. austriacka instytucja emerytalna przyznała składającemu petycję 
tymczasową emeryturę w wysokości 707,33 euro netto, obowiązującą od dnia 1.10.2009 r.

Jak wynika z pisma składającego petycję z dnia 9.02.2011 r. wnioskuje on o przyznanie 
emerytury z Rumunii, a ponadto domaga się od władz rumuńskich odszkodowania w 
wysokości 500 000 euro.

W odniesieniu do procesu rozpatrywania przez Rumunię wniosku o przyznanie emerytury 
zaleca się składającemu petycję przesłanie do instytucji rumuńskiej dokumentów, o które 
zwrócono się do składającego petycję w piśmie z dnia 28.09.2009 r. W tym kontekście 
obowiązki na obywateli i instytucje nakładają unowocześnione zasady koordynacji zawarte w 
rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i 987/2009.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 na obywateli wnioskujących o 
przyznanie emerytury nakłada się obowiązek dostarczenia instytucjom niezbędnych 
informacji, zwłaszcza dołączenia do wniosku dokumentacji wymaganej ustawodawstwem 
krajowym, m.in. wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z 
okresami: ubezpieczenia (instytucje, numery ewidencyjne), wykonywania pracy najemnej 
(pracodawcy) lub na własny rachunek (charakter pracy i miejsce jej wykonywania) oraz 
zamieszkania (adresy), które mogły zostać spełnione zgodnie z innym ustawodawstwem, oraz 
wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z długością tych 
okresów.

Co się tyczy obowiązków instytucji państw członkowskich względem obywateli, działania 
tych instytucji oparte są „na zasadach usługi publicznej, skuteczności, aktywnej pomocy, 
szybkiego dostarczania i dostępności, w tym także dostępności drogą elektroniczną, 
zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych i osób starszych” (art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009); wymiana danych następuje niezwłocznie (art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009), a instytucje zapewniają świadczenie usług przyjaznych dla użytkownika (art. 3 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009). 
Zgodnie z art. 76 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 instytucje zobowiązane są 
informować, współpracować i działać zgodnie z zasadą dobrego zarządzania, a także 
odpowiadać na wszystkie zapytania w rozsądnym terminie.

Z powyższych przepisów wynika, że w prawie UE nie określono dokładnego terminu, który 
nakładałby na państwo członkowskie obowiązek rozpatrzenia wniosku o emeryturę w ściśle 
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określonym czasie.

W odniesieniu do żądania odszkodowania we wspomnianych powyżej zasadach koordynacji 
nie przewidziano takiej sankcji. W związku z brakiem właściwego prawa UE określenie 
kryteriów ustalania zakresu rekompensaty zależy od krajowych systemów prawa 
poszczególnych państw członkowskich. Jeśli składający petycję uważa, że poniósł stratę lub 
szkodę, jedynie władze lub sądy krajowe mogą przyznać rekompensatę.

Wnioski

Komisja zaleca składającemu petycję przekazanie instytucji rumuńskiej niezbędnych 
informacji. Komisja wystosuje natomiast pismo do rumuńskiego członka Komisji 
Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podkreślając, że 
wspomniane powyżej zasady mają zastosowanie podczas rozpatrywania wniosku o 
przyznanie emerytury.


