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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0330/2007 af Ion Anghel, rumænsk statsborger, om de græske 
myndigheders tilsidesættelse af hans ret til socialsikringsydelser

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han har haft lovligt ophold i Grækenland siden 1998, og at han har 
indbetalt socialsikringsydelser siden 2000. I 2003 blev andrageren alvorligt syg og blev 
tvunget til at forlade arbejdsmarkedet den 1. april 2004. Ifølge andrageren nægtede de græske 
myndigheder at udbetale ham socialbidrag, eftersom han ikke havde haft beskæftigelse i 
Grækenland i fem år på det tidspunkt, hvor han blev syg. Andrageren er også to gange blevet 
nægtet retten til en særlig økonomisk støtte, som udbetales til personer med nyreproblemer, 
første gang fordi Rumænien ikke var medlem af EU, og efter den 1. januar 2007 fordi 
Rumænien endnu ikke var fuldt medlem af EU. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om 
at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"I. Andragendet

Andrageren er en rumænsk statsborger, der hævder at have haft ophold i Grækenland siden 
1996. Han har arbejdet i Grækenland og betalt socialsikringsbidrag i perioden 2000-2004. I 
2004 blev han syg og stoppede med at arbejde.
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Andrageren klager over, at de græske myndigheder har nægtet at udbetale ham nogen form 
for socialsikringsydelser som følge af, at han havde indbetalt til socialsikringsordningen i 
mindre end fem år på det tidspunkt, hvor han blev syg. Han er også blevet nægtet retten til en 
særlig økonomisk støtte, som udbetales til personer med nyreproblemer.

II. Kommissionens bemærkninger til andrageren

Kommissionen anmodede det græske beskæftigelses- og socialministerium om oplysninger 
om denne sag. I henhold til ministeriets svar havde andrageren været forsikret hos den græske 
socialsikringsinstitution for landbrugsarbejdere (OGA) fra den 1. januar 2000. Andrageren 
ansøgte om invalidepension, og OGA havde afgjort, at han havde været uarbejdsdygtig siden 
april 2004. Andrageren var ikke berettiget til invalidepension, da han ikke opfyldte kravet om 
at have tilbagelagt en femårig socialsikringsforsikringsperiode i Grækenland på det tidspunkt, 
han blev invalid, og der var ikke flere forsikringsperioder, der kunne blive sammenlagt.

I henhold til det græske ministeriums oplysninger har andrageren siden maj 2004 fået 
regelmæssig nyredialyse, der betales af OGA. Fra maj 2004 har OGA betalt for andragerens 
behandling på og transport til hospitalet, hvor han hver måned får nyredialyse (410 euro om 
måneden indtil januar 2007 og 450 euro om måneden siden februar 2007).

Betingelserne for at være berettiget til den sociale bistand/støtte, der i Grækenland kaldes 
"pronia", og andragerens ret hertil fremgår ikke af svaret. "Pronia" er tilsyneladende en social 
bistandsydelse, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1408/711, 
men Kommissionen vil igen anmode de græske myndigheder om at præcisere ydelsens art og 
betingelserne for at kunne modtage denne.

Da Rumænien siden 2007 har været en EU-medlemsstat, og eftersom forordning (EØF) nr. 
1408/07 finder anvendelse på rumænske borgere pr. 1. januar 2007, har det græske 
ministerium oplyst Kommissionen om, at hvis andrageren indgiver en ny ansøgning om 
invalidepension, vil de græske myndigheder behandle denne ansøgning i henhold til de 
bestemmelser, der er indeholdt i forordning nr. 1408/71, og medregne de forsikringsperioder, 
som andrageren måtte have tilbagelagt i henhold til lovgivningen i enhver anden medlemsstat.
Invalideordningerne i EU's medlemsstater varierer i betydelig grad. Ikke desto mindre tager 
institutionen i den medlemsstat, hvori der ansøges om invalidepension, højde for 
forsikringsperioder eller ophold, som ansøgeren måtte have tilbagelagt i henhold til 
lovgivningen i enhver anden medlemsstat, såfremt dette er nødvendigt for, at ansøgeren kan 
være berettiget til ydelser. 

I lyset af at andrageren ikke havde opfyldt betingelserne i den nationale græske lovgivning for 
at kunne modtage invalidepension, da han blev uarbejdsdygtig, og da der ikke var øvrige 
forsikringsperioder, der i henhold til fællesskabslovgivningen kunne sammenlægges med hans 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, senest 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 18.12.2006, EUT L 392 af 
30.12.2006, s. 1.
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forsikringsperiode i Grækenland, kan Kommissionens tjenestegrene ikke anfægte de græske 
myndigheders afgørelse.

Som anført af det græske ministerium i oplysningerne: Andragerens situation ændrede sig den 
1. januar 2007, da Rumænien blev en EU-medlemsstat, og andrageren kan indsende en ny 
ansøgning om invalidepension i henhold til artikel 94 i forordning (EØF) nr. 1408/71. Hvis 
andrageren har tilbagelagt forsikringsperioder i Rumænien, vil sådanne perioder blive lagt 
oven i hans græske forsikringsperiode, og det er derfor muligt, at andrageren opfylder det 
krav om en femårs forsikringsperiode, som er nødvendig for at være berettiget til 
invalidepension i Grækenland.

III. Konklusioner

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne på 
socialsikringsområdet. Andrageren kan indgive en ny ansøgning om invalidepension, og hvis 
andrageren har tilbagelagt forsikringsperioder i Rumænien, vil de græske myndigheder lægge 
disse perioder sammen med den forsikringsperiode, som andrageren har tilbagelagt i 
Grækenland, således at andrageren opfylder minimumskravet til forsikringsperiodens længde.

Kommissionens tjenestegrene vil fortsat forsøge at få præciseret arten af og betingelserne for 
den økonomiske støtte, der på græsk betegnes "pronia", og hurtigst muligt videregive 
eventuelle nye oplysninger til Parlamentet."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Siden den sidste kommunikation har Kommissionens tjenestegrene ved flere lejligheder 
kontaktet andrageren og de græske myndigheder med henblik på at opklare andragerens 
situationen.

Med hensyn til ansøgningen om invalidepension i Grækenland bekræftede de græske 
myndigheder, at andrageren ikke havde tilbagelagt en tilstrækkelig forsikringsperiode i 
henhold til græsk lovgivning til at modtage ydelsen. For at tage højde for forsikringsperioder 
og åbne op for andragerens ret til ydelser i henhold til græsk lovgivning, fremlagde de græske 
myndigheder bevis på, at de havde kontaktet de kompetente rumænske myndigheder for at 
udveksle oplysninger om andragerens forsikringsperioder [de græske myndigheder sendte 
formularerne E204, E205, E213 og andre dokumenter (afgørelse om invaliditetsgrad) og 
anmodede om formular E205 fra de rumænske myndigheder og eventuelle afgørelser om 
andragerens invaliditet i henhold til rumænsk lovgivning].

Med hensyn til socialydelser til patienter, som er i dialysebehandling i Grækenland (benævnt 
"pronia/trofima" af andrageren) tilsendte de græske myndigheder Kommissionen den 
ministerielle anordning om ændring af reglerne og udvidelse af det personlige 
anvendelsesområde for denne bistand til alle EU-borgere, som er bosiddende i Grækenland fra 
august 2009.

Konklusioner
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Andragerens anmodning om invalidepension undersøges af de kompetente græske 
myndigheder, og opnåelse af en græsk invalidepension afhænger af, om der er tilbagelagt en 
yderligere forsikringsperiode i henhold til rumænsk lovgivning.  

Socialydelser til patienter, som er i dialysebehandling, gives til alle EU-borgere, som er 
bosiddende i Grækenland, herunder andrageren, fra august 2009."


