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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0657/2009, którą złożył Antoniu Wyhnalek (Rumunia), w sprawie 
odmowy przez władze rumuńskie wypłacania beneficjentowi zamieszkującemu
w Niemczech świadczeń emerytalnych za lata przepracowane w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w Rumunii przed wyprowadzką do Niemiec w 1991 r. Skarży 
się on, że władze rumuńskie odmawiają przekazywania jego świadczeń emerytalnych na 
posiadane przez niego konto bankowe w Niemczech. Nawet niemieckie organy emerytalne 
wystosowały w tej sprawie pismo do odpowiadających im organów w Rumunii, lecz nie 
przyniosło to żadnego rezultatu. Składający petycję zwraca się o pomoc w nakazaniu 
władzom rumuńskim, aby wywiązały się ze swoich obowiązków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego w przypadkach transgranicznych dokonywane 
są zgodnie z art. 88 rozporządzenia nr 1408/711 i art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 574/722 oraz
                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) 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.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych 
i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.
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z procedurą ustanowioną w załączniku 6 do rozporządzenia nr 574/723. Rumunia powinna 
stosować płatności bezpośrednie zgodnie z dotyczącym jej zapisem w załączniku 64.

Choć zgodnie z powszechną praktyką instytucja odpowiedzialna za wypłatę emerytury
w jednym państwie członkowskim wypłaca emeryturę osobie zamieszkałej w innym państwie 
członkowskim bezpośrednio na konto bankowe w tym drugim państwie członkowskim, 
art. 88 rozporządzenia 1408/71 stanowi, że przekazywanie kwot z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego powinno odbywać się zgodnie z umowami obowiązującymi
w tym zakresie między danymi państwami członkowskimi. Należy zauważyć, że jeśli między 
dwoma państwami członkowskimi nie obowiązują żadne umowy w tym zakresie, właściwe 
władze ustalają za obopólną zgodą niezbędne środki, jakie podejmą w celu dokonywania tych 
przekazów. 

Aktualne przepisy dotyczące wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w innym 
państwie członkowskim zostały ustanowione na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. 
Choć obecnie typowym sposobem dokonywania płatności transgranicznych z tytułu takich 
świadczeń jest przelew bankowy, to jeśli państwo członkowskie wskazało w załączniku 6 do 
rozporządzenia nr 574/72, że będzie stosowało płatność bezpośrednią, zdaniem Komisji 
zachowuje ono możliwość swobodnego określania sposobów płatności, pod warunkiem, że 
wspomniane sposoby nie są nieproporcjonalne i nie tworzą przeszkody dla swobodnego 
przepływu (np. płatność może być dokonywana czekiem).

Komisja otrzymała wcześniej dwie podobne petycje5 i skontaktowała się z władzami Rumunii
w celu wyjaśnienia problemu. Obie sprawy zostały rozstrzygnięte i po interwencji Komisji 
władze Rumunii wypłaciły emerytury, przelewając je na niemieckie konta bankowe 
składających petycję. Właściwe rumuńskie instytucje wielokrotnie zapewniały służby 
Komisji, iż zagwarantują przekazywanie przyszłych wypłat emerytalnych do Niemiec pod 
warunkiem, że zainteresowana osoba dostarczy wszelkie potrzebne informacje za 
pośrednictwem właściwej instytucji państwa członkowskiego zamieszkania. 

Komisja zaleca składającemu petycję, aby ponownie skontaktował się z właściwą instytucją 
państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje. Właściwe władze państw członkowskich 
powinny się ze sobą skontaktować, udzielić składającemu petycję informacji na temat jego 
praw i obowiązków oraz rozwiązać problem w duchu współpracy (art. 84 rozporządzenia 
nr 574/72).

Ponadto Komisja skontaktuje się z władzami Rumunii, aby dopilnować rzeczywistego 
rozwiązania problemów z bezpośrednią wypłatą emerytur, zgodnie z wcześniejszymi 
komunikatami rumuńskich władz.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Od czasu ostatniego komunikatu w tej sprawie Komisja wielokrotnie kontaktowała się

                                               
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych 
i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.
4 Załącznik 6 do rozporządzenia nr 574/72 – lit. V. RUMUNIA Płatność bezpośrednia.
5 Petycję 0776/2007, którą złożył Michaił Dan Lazar, i petycję 599/2008, którą złożył I-M Koszin.



CM\931857PL.doc 3/4 PE439.190v03-00

PL

z władzami Rumunii z prośbą o ponowne zbadanie sprawy. Komisja została poinformowana, 
że składającemu petycję nie przysługuje emerytura wypłacana z powszechnego ustawowego 
systemu zabezpieczenia społecznego, lecz emerytura wojskowa, która jest przyznawana
w ramach systemu emerytalnego rumuńskiego Ministerstwa Obrony. Ponieważ ten system 
emerytalny jest niezależny od powszechnego systemu i nie istnieje procedura wypłacania 
świadczeń emerytalnych w innych państwach członkowskich, rumuńskie Ministerstwo Pracy, 
Rodziny i Zabezpieczenia Społecznego interweniowało na szczeblu ministerialnym w celu 
rozwiązania tego problemu.

W wyniku tych interwencji Ministerstwo Obrony rozpoczęło procedurę zawierania 
porozumień z bankiem w celu umożliwienia transferu emerytur na terytorium UE. 
Ostatecznie Komisja została poinformowana, że od czerwca 2010 r. świadczenia emerytalne 
składającego petycję są wpłacane na jego konto w banku w Niemczech. Zatem sprawa została 
rozwiązana zgodnie z życzeniami składającego petycję.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję skontaktował się ponownie z Komisją Petycji w maju 2012 r., skarżąc się, 
że jego emerytura wojskowa została zmniejszona, a on sam nie został awansowany do stopnia 
pułkownika w Rumunii. Autor petycji informuje, że przez ostatnie pięć miesięcy otrzymał 
kwotę 2,083.38 €, podczas gdy powinien był otrzymać 3,028.57 €. W związku z tym uznał, że 
władze rumuńskie bezprawnie potrąciły z jego emerytury 948.19 €, i wniósł apelację do 
odpowiedniego organu w Rumunii.

Z petycji nie wynika jasno, jakiego rodzaju potrącenia dokonano z emerytury autora petycji, 
ani czy wynika ono z podatku czy składki na ubezpieczenie społeczne.  Służby Komisji 
dowiedziały się również, że w 2012 r. emerytury wojskowe w Rumunii zostały zmniejszone
z uwagi na kryzys gospodarczy i na ich wysoki poziom w porównaniu do średnich 
wynagrodzeń i emerytur objętych ogólnym ustawowym systemem emerytalnym.   Dlatego 
służby Komisji mogą wypowiedzieć się jedynie ogólnie w tej sprawie.

Jeżeli autor petycji otrzymuje rumuńską i niemiecką emeryturę (co nie wynika jasno
z petycji), powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne tylko w jednym państwie 
członkowskim, w tym przypadku w Niemczech, gdzie mieszka. Niemcy mogą również 
uwzględnić jego rumuńską emeryturę pobieraną w Rumunii przy poborze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne należnych w Niemczech. Służby Komisji nie mogą wypowiedzieć 
się na temat rzekomego zmniejszenia emerytury w Rumunii, gdyż nie jest jasne, jakiego 
rodzaju potrącenia dokonano z emerytury autora petycji ani na jakiej podstawie prawnej. 
Zasadniczo wyliczenie emerytury i należnych składek jest kwestią prawa krajowego, a nie 
prawa UE. Przepisy UE, a w szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004, określają 
wspólne zasady, które muszą być przestrzegane przez wszystkie organy krajowe stosujące 
prawo krajowe. Przepisy te gwarantują, że podczas stosowania różnych ustawodawstw 
krajowych przestrzega się podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

Służby Komisji nie mogą wypowiedzieć się na temat stopnia wojskowego autora petycji ani 
jego ewentualnego awansu. 

Bieżąca skarga nie jest powiązana z pierwotną petycją ani nie daje jasnego obrazu rzekomych 
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potrąceń z emerytury autora petycji. Komisja nie stwierdziła żadnego naruszenia prawa UE
i sugeruje, aby składający petycję odwołał się w oparciu o rumuńskie prawo, jeżeli uważa, że 
potrącenie z jego wojskowej emerytury lub jej ogólne zmniejszenie jest niezgodne z prawem.


