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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0202/2009 af S.O.P., østrigsk statsborger, om hans problemer med en 
rumænsk pensionsfond

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod, at de rumænske myndigheder har afvist at give oplysninger om 
hans beskæftigelsestid i Rumænien, selv om hans østrigske pensionsfond gentagne gange har 
anmodet herom. Han mener, at de rumænske myndigheder overtræder deres forpligtelser, og 
mener, at han ikke er den eneste i denne situation. Han anmoder Europa-Parlamentet om 
hjælp. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren er rumænsk statsborger og flyttede til Østrig for 20 år siden. Han skal til at gå på 
pension, og den kompetente østrigske pensionskasse er begyndt at fastsætte hans 
forsikringsperiode. Den østrigske pensionskasse anmodede ved brev af 14. marts 2007 den 
rumænske pensionskasse om at fremsende andragerens forsikringshistorie i Rumænien, og til 
trods for forskellige påmindelser har de endnu ikke modtaget et svar.

EU's socialsikringsbestemmelser vedrører koordineringsanliggender og ikke harmoniseringen 
af socialsikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres, hvem der har ret til dem, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange tillæg der 
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skal udbetales. EU-lovgivningen, herunder forordning (EØF) nr. 1408/711, 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 ligebehandling og 
ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ virkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU. 

I forbindelse med andragerens anmodning har Kommissionen kontaktet det rumænske 
medlem af De Europæiske Fællesskabers administrative kommission for vandrende 
arbejdstageres sociale sikring for at undersøge sagen. Kommissionen modtog følgende 
oplysninger fra det rumænske kontaktorgan, det nationale kontor for pensioner og andre 
socialforsikringsrettigheder (CNPS): 

Den 19. november 2007 fremsendte det rumænske nationale kontor for pensioner og andre 
socialforsikringsrettigheder (CNPS) blanketten E 205 RO (attest vedrørende andragerens 
forsikringshistorie i Rumænien), som det havde modtaget fra den østrigske institution til Sibiu 
amts pensionskontor til behandling. 
Efter at have undersøgt de forsikringsperioder, som den pågældende person havde tilbagelagt 
i Rumænien, mente Sibiu amts pensionskontor, at ansvaret for behandling af ansøgningen 
faktisk lå hos den institution, der forvalter den militære pensionsordning. Som følge heraf 
blev ansøgningen sendt til Sibiu amts militærkontor. Den pågældende institution svarede 
Sibiu amts pensionskontor, at den ikke havde ansvaret for at tage sig af ansøgningen, men at 
ansvaret lå hos Bukarests sektor 5 militærkontor. Sagen blev overført til Bukarests 
kommunale pensionskontor, som efter at have undersøgt dokumenterne i andragerens 
pensionssag afviste at være ansvarlig for sagen, hvorefter Bukarests kommunale 
pensionskontor bad Bukarests sektor 4 militærkontor om at udfærdige blanketten. 

Med hensyn til Rumænien kan de forskellige kompetente socialsikringsmyndigheder og 
institutioner findes i forordning (EØF) nr. 574/72 og forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. 
november 2006 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende 
frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug 
(herunder veterinær- og plantesundhedslovgivning), transportpolitik, fiskale bestemmelser, 
statistikker, energi, miljø, samarbejde om retlige og indre anliggender, toldunion, eksterne 
forbindelser, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og institutionerne, hvor Rumæniens 
medtagelse i bilagene til de to forordninger blev godkendt på grund af Republikken 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. 

I henhold til disse forordningers bilag er det nationale kontor for pensioner og andre 
socialforsikringsrettigheder (CNPAS) kontaktorgan for pensioner og de lokale 
pensionskontorer og de specialiserede afdelinger inden for forsvarsministeriet, ministeriet for 
administrative og indre anliggender og rumænske advokaters forsikringskontor de kompetente 
institutioner til fastsættelse og betaling af pensionsrettigheder og ydelser ved dødsfald til 
vandrende arbejdstagere.

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1974, s. 2.
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Efter oplysninger modtaget fra det rumænske CNPAS (den institution, der har kompetence til 
at fastsætte den lovgivning, der gælder for vandrende arbejdstagere, og kontaktorganet for 
pensioner), har de i den rumænske officielle tidende udarbejdet og offentliggjort en vejledning 
i anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for at sikre, at de er 
bindende for tredjemand. 
I henhold til artikel 6 i den "generelle vejledning om anvendelse af forordning 1408/71 og 
574/72" er de institutioner, der er ansvarlige for at anvende de pågældende forordninger, de 
lokale pensionskontorer og de specialiserede afdelinger for ikkeintegrerede 
pensionsordninger, der tildeler ydelser i overensstemmelse med den lovgivning, som de 
fungerer under, mens den kompetente institution, der er nævnt ovenfor, har ansvaret for at 
udfylde og sende europæiske meddelelsesblanketter.
Det angives i artikel 9, stk. 1, i denne vejledning, at for at anvende forordning 1408/71 og 
574/72 skal de specialiserede afdelinger for ikkeintegrerede pensionsordninger samarbejde 
med tilsvarende institutioner i udlandet gennem den offentlige ordning for pensioner og andre 
socialforsikringsrettigheder, der fungerer som koordineringsordning for Rumænien inden for 
CNPAS's ansvarsområde.
Når der er tale om ansøgere, der bor i udlandet, og som udelukkende har været forsikret i 
perioder i Rumænien under ikkeintegrerede pensionsordninger, der ikke forvaltes af CNPAS, 
skal de lokale pensionskontorer i Rumænien i henhold til forordning (EF) nr. 1791/2006 og 
den interne vejledning om anvendelse af fællesskabslovgivning på området sende 
ansøgningerne til pensionskasserne for de pågældende ordninger.

Det følger af disse forklaringer, at den mulige forsinkelse i behandlingen af andragerens 
pensionsansøgning skyldes, at forskellige rumænske institutioner var involveret i 
håndteringen af sagen. Eftersom fællesskabsret på området koordinerer, men ikke 
harmoniserer socialsikringsordninger, er det hver enkelt medlemsstats ansvar at organisere 
den institutionelle struktur. 

CNPAS bekræftede over for Kommissionen, at, når den udfyldte E 205 blanket er modtaget 
fra den kompetente institution, vil den blive sendt til den relevante østrigske institution.   

Konklusioner

Kommissionen har ikke konstateret nogen overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne på 
området for samordning af socialsikringsordninger. Såfremt den østrigske pensionskasse ikke 
modtager blanketten E 205 RO inden for en rimelig periode, vil Kommissionens tjenestegrene 
tage sagen op igen med de involverede kompetente institutioner."

4. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Ved brev af 28. september 2010 fra det rumænske forsvarsministerium, direktoratet for 
finansielle ressourcer og regnskab, Bukarest, blev andrageren anmodet om at fremsende visse 
dokumenter med henblik på muligheden for at blive tildelt en militærpension, herunder en 
kopi af andragerens pas og/eller andre bilag til dokumentation for hans bopæl eller sædvanlige 
opholdssted, en kopi af hans militære tjenestebog og/eller andre bilag til dokumentation for 
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hans militære beskæftigelse, hans dokumentation for beskæftigelse (al eventuel civil 
beskæftigelse), en kopi af pensionsafgørelsen eller af et pensionsbetalingsbilag, hvis han 
tidligere havde modtaget militærpension. 

Ved brev af 9. oktober 2009 modtog andrageren en foreløbig pensionsudbetaling på 707,33 
euro netto fra den østrigske pensionskasse med virkning fra den 1. oktober 2009.

I andragerens brev af 9. februar 2011 er det underforstået, at han gør krav på sin rumænske 
pension, og at han desuden kræver en erstatning på 500.000 euro fra de rumænske 
myndigheder.

Med hensyn til undersøgelsen af pension i Rumænien rådes andrageren til at fremsende den 
dokumentation til den rumænske pensionskasse, som han blev anmodet om ved brev af 28. 
september 2009. I denne forbindelse fastsætter de moderniserede koordineringsregler i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og 987/2009 forpligtelser for borgerne og institutionerne.

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 forpligtes borgere, som gør krav på 
pension, til at forsyne pensionskasserne med de nødvendige oplysninger, navnlig til at 
supplere kravet med bilag som krævet i den nationale lovgivning, herunder alle tilgængelige 
relevante oplysninger og bilag med relation til forsikringsperioder (institutioner, 
identifikationsnumre), beskæftigelsesperioder (arbejdsgivere) eller perioder med selvstændig 
virksomhed (aktiviteter og lokation) samt bopælsperioder (adresser), som kan være 
gennemført under anden lovgivning, samt sådanne perioders varighed.

For så vidt angår medlemsstaternes institutioners forpligtelser over for borgerne skal deres 
handlinger baseres "på principperne om offentlig service, effektivitet, aktiv bistand, hurtig 
levering, tilgængelighed, herunder e-tilgængelighed, især for handicappede og ældre" (artikel 
2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009), udvekslingen af oplysninger skal ske straks (artikel 
2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 987/2009), og der skal stilles brugervenlige tjenester til 
rådighed (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009). 
Ifølge artikel 76, stk. 4, i forordning (EF) nr. 883/2004 har institutionerne en forpligtelse til at 
oplyse og samarbejde, og de skal overholde princippet om god forvaltningsskik samt besvare 
alle forespørgsler inden for en rimelig frist.

Følgelig findes der på EU-niveau ingen nøjagtig lovfastsat frist, som forpligter en 
medlemsstat til at behandle et pensionskrav inden for en bestemt periode.

Med hensyn til andragerens erstatningskrav er der ikke i de ovennævnte koordineringsregler 
fastsat bestemmelser om sådanne sanktioner. I fraværet af relevant EU-lovgivning er det op til 
den enkelte medlemsstats nationale retssystem at fastsætte kriterier til bestemmelse af 
omfanget af kompensation. Såfremt andrageren mener, at han har lidt et tab, kan en sådan 
kompensation udelukkende ydes gennem de nationale myndigheder eller domstole.

Konklusioner

Kommissionen anbefaler, at andrageren fremsender de nødvendige oplysninger til den 
rumænske institution. Samtidig vil Kommissionen sende et brev til det rumænske medlem af 
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Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, hvori det 
understreges, at ovennævnte principper finder anvendelse i forbindelse med undersøgelse af et 
pensionskrav."


