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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция0967/2010, внесена от A.S., с германско гражданство, относно 

неизплащането от страна на румънските пенсионни органи на неговата 
пенсия в Германия

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията, който е работил в Румъния от 1955 до 1982 г., понастоящем е 
германски гражданин, с постоянно местожителство в Германия.  Той се оплаква, че 
пенсионните органи в Румъния са отхвърлили неговите многократни молби за 
изплащане на пенсията му за съответния период на заетост на основание, че 
отговорност за случая носят германските органи. Германският пенсионен фонд на 
вносителя на петицията също се е обърнал с писмо от 18.11.2008 г. до румънския 
пенсионен фонд и е помолил за последващи действия по случая съгласно Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети 
лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, 
Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда на прилагане на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети 
лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и 
договора между Федерална република Германия и Румъния относно социалното 
осигуряване от 8 април 2005 г.Тъй като румънските органи не са отговорили на тази 
молба, вносителят на петицията моли за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Общо взето, правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда 
координация, а не хармонизация на схемите за социално осигуряване. Правото на 
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Съюза не ограничава правомощията на държавите-членки да организират своите 
социалноосигурителни схеми и, в отсъствието на хармонизация на равнището на 
Съюза, именно законодателството на всяка държава-членка следва да предвиди 
условията, при които се предоставят социалноосигурителни обезщетения, размера на 
тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. Въпреки това, при упражняването 
на това правомощие държавите-членки трябва да спазват правото на Съюза и по-
специално разпоредбите на Договора относно свободното движение на работници или 
относно свободата на всички граждани на Европейския съюз да се движат и да 
пребивават на територията на държавите-членки и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
883/2004, с които се установяват общи правила и принципи, които всички национални 
органи трябва да спазват при прилагането на националното право. Тези правила 
гарантират, че прилагането на различните национални законодателства зачита 
основните принципи на равно третиране и недискриминация.

Службите на Комисията са се свързали с румънските органи с цел по-нататъшно 
изясняване на въпроса. С писмо от 29 март 2011 г. румънският национален пенсионен 
институт, свързващото звено в областта на пенсиите, информира Комисията, че 
румънската компетентна институция – териториалният пенсионен институт в Timis – е 
установил с решение № 270616 от 23.9.2010 г. правото на вносителя на петицията да 
получава пенсия за старост в рамките на румънската обществена пенсионна система от 
8.8.2008 г. и че румънската пенсия на вносителя на петицията се превежда на неговата 
сметка от декември 2010 г .  Съгласно информацията, получена от румънската 
компетентна институция, изчисляването на пенсията се основава на годините, 
прекарани от вносителя на петицията в Румъния (24 години и 8 месеца), и годините, 
прекарани в Германия (9 години и 8 месеца). Въз основа на информацията, получена от 
румънските органи, Комисията счита, че правото на ЕС в тази сфера е било приложено 
както следва: вносителят на петицията е подал искането си за пенсия до компетентната 
институция по мястото на своето пребиваване съгласно член 45, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 987/2009, която е компетентната германска пенсионна институция. 
Съгласно член 47 от Регламент (ЕО) №987/2009 компетентната германска пенсионна 
институция, в качеството си на институция за контакт, е проучила искането на 
вносителя на петицията, което съгласно член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
987/2009 е включвало обмен на данни, съобщаване на решения и операциите, 
необходими за съответните институциите на другите държави-членки. В настоящия 
случай е бил установен контакт с компетентната румънска институция, която е издала 
румънското решение за пенсия. 

Съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 883/2004 вносителят на петицията получава 
румънска пропорционална (pro-rata) пенсия, при която като първа стъпка е бил 
определен теоретичен размер, следвайки правилото за сумиране на всички периоди на 
вносителя на петицията в Германия и Румъния, като че ли всички са били завършени в 
Румъния, и като втора стъпка, действителният размер е бил определен посредством 
отнасяне към теоретичния размер на съотношението между румънските периоди и 
цялата продължителност на периодите, придобити в Германия и Румъния. 

Съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 883/2004 размерът на пенсията се изчислява 
съгласно законодателството на всяка държава-членка.
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Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 48 от Договора за 
функционирането на ЕС румънската пенсия се превежда на банковата сметка на 
вносителя на петицията.

Въз основа на гореспоменатите елементи, Комисията не можа да открие каквото и да 
било нарушение на правото на ЕС.


