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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende  1480/2009 af Eva Margulius, rumænsk statsborger, om problemer 
med at overføre hendes pensionsrettigheder fra Rumænien til Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren, som er rumænsk statsborger og bosiddende i Ungarn, anmoder om hjælp fra 
Europa-Parlamentet til at sikre, at hendes pensionsrettigheder bliver beregnet korrekt. Hun 
oplyser, at hun arbejdede i 28 år i Rumænien og derefter fra 1996, indtil hun gik på pension i 
2009, i Ungarn. Hun oplyser, at hendes pensionsrettigheder med hensyn til hendes 
beskæftigelsesperiode i Ungarn er meget små (svarende til 40 euro), og at de rumænske 
myndigheder trods gentagne anmodninger siden 2004 endnu ikke har beregnet hendes 
pensionsrettigheder for de år, hun arbejdede i Rumænien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Fællesskabets bestemmelser vedrørende social sikring indebærer samordning, men ikke 
harmonisering af de sociale sikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan 
fastsætte de nærmere retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder 
hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og 
hvor mange bidrag der skal betales. EU-lovgivningen, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004, 
indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder 
under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af 
de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for 
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ligebehandling og ikkediskrimination. 

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de rumænske myndigheder for at indhente 
nærmere oplysninger i sagen. De rumænske myndigheder fremhævede følgende i deres svar:

"[…] Ifølge CNPAS' journal anmodede M (andrageren), født den 20. september 1947, 
indledningsvis om at få anerkendt sin anciennitet i tjenesten (antallet af år, som hun har 
bidraget til det offentlige pensionssystem i Rumænien) i henhold til aftalen fra 1961 om 
samarbejde om sociale spørgsmål mellem regeringen i Folkerepublikken Rumænien og 
regeringen i Folkerepublikken Ungarn, da hun i 2004 tog fast bopæl i Ungarn. I henhold til 
denne bilaterale retsakt, der var gældende indtil den 1. november 2006, kunne personer, som 
havde arbejdet i Rumænien og bidraget til den rumænske socialsikringsordning, få anerkendt 
en bestemt anciennitet i tjenesten, umiddelbart efter at de havde taget fast bopæl i Ungarn. 
CNPAS udstedte og sendte et sådant dokument til M. Vi skal fremhæve, at M ikke havde fået 
tildelt nogen pensionsrettigheder i Rumænien, før hun tog fast bopæl i Ungarn.
Den kompetente, ungarske pensionsmyndighed (Közép Magyarországi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) sendte efterfølgende CNPAS en række dokumenter 
vedrørende pensionsrettigheder i Fællesskabet i henhold til Rådets forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og 574/72. Det drejer sig her om de europæiske formularer E 202 HU, som 
angiver, at andrageren har ansøgt om alderspension fra den 21. juli 2009, og E 205 HU samt 
attesterede kopier af de dokumenter, der bekræfter tjenesteancienniteten i Rumænien.

Dokumenterne blev fremsendt til pensionskontoret i kommunen Bihor (det lokale 
pensionskontor, hvor M senest har været registreret i Rumænien). Bihorkontoret svarede, at 
formular E 205 HU godtgjorde en forsikringsperiode i det ungarske system på 11 år og 306 
dage indtil den 31. december 2008. Det lokale rumænske pensionskontor bad efterfølgende 
den ungarske pensionsmyndighed dokumentere den tilbagelagte forsikringsperiode mellem 
den 1. januar 2009 og den 20. juli 2009, hvor den pågældende person trak sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet i Ungarn som anført på formular E 202 HU. Den 7. april 2010 sendte den 
ungarske myndighed en ny formular til det lokale pensionskontor i Bihor. Denne formular 
E 205 HU godtgjorde hele forsikringsperioden i Ungarn indtil den 20. juli 2009. 
Pensionskontoret i Bihor kommune kunne derefter udstede pensionsafgørelse nr. 315067 af 
30. april 2009 og fastsætte starttidspunktet for pensionsrettighederne til den 21. juli 2009. 
Pensionsafgørelsen blev fremsendt til de ungarske socialsikringsmyndigheder samt til 
andrageren. Udbetalingen blev påbegyndt i juni 2010 […]."

Konklusion

I lyset af at andragerens brev til Europa-Parlamentet er dateret den 19. oktober 2009, og at de 
kompetente rumænske myndigheder i Bihor begyndte at udbetale pension i juni 2010, mener 
Kommissionen, at andragerens problem nu er løst, idet hun nu modtager sin rumænske 
pension."


