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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0967/2010 af A.S., tysk statsborger, om de rumænske 
pensionsmyndigheders manglende udbetaling af hans pension i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren, som arbejdede i Rumænien fra 1955 til 1982, er nu tysk statsborger og 
bosiddende i Tyskland. Han klager over, at pensionsmyndighederne i Rumænien har afvist
hans gentagne anmodninger om pension for den pågældende arbejdsperiode med den 
begrundelse, at det er de tyske myndigheder, der er ansvarlige for sagen. Andragerens tyske 
pensionskasse har tillige med skrivelse af 18. november 2008 rettet henvendelse til den 
rumænske pensionskasse og anmodet om en opfølgning på sagen under henvisning til Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere 
og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, Rådets forordning (EØF) nr. 
574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og aftalen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Rumænien om social 
sikring af 8. april 2005. Da de rumænske myndigheder ikke har svaret herpå, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Generelt samordner EU's socialsikringslovgivning de sociale sikringsordninger i stedet for at 
harmonisere dem. EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge 
deres sociale sikringsordninger, og betingelserne, hvorunder de sociale sikringsydelser 
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bevilges, størrelsen heraf, samt hvor længe de bevilges, skal i fraværet af harmonisering på 
EU-plan fastsættes i de enkelte medlemsstaters lovgivning. Ved udøvelsen af denne 
kompetence skal medlemsstaterne imidlertid overholde EU-retten og navnlig traktatens 
bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed og om den ret i øvrigt, der tilkommer 
enhver unionsborger til at færdes og opholde sig på medlemsstaternes område, og de skal 
overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004, som fastsætter de fælles regler og 
principper, der skal overholdes af alle nationale myndigheder i forbindelse med anvendelsen 
af national lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og 
ikkediskrimination.

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de rumænske myndigheder for at indhente 
nærmere oplysninger i sagen. Ved brev af 29. marts 2011 informerede Rumæniens nationale 
kontor for pensioner, kontaktorganet på pensionsområdet, Kommissionen om, at den 
kompetente rumænske institution, det territoriale kontor for pensioner i Timis, ved afgørelse 
nr. 270616 af 23. september 2010 havde fastslået, at andrageren var berettiget til 
alderspension i det offentlige rumænske pensionssystem fra den 8. august 2008, og at 
andragerens rumænske pension er blevet udbetalt til hans konto siden december 2010. Ifølge 
de oplysninger, som den kompetente rumænske institution har modtaget, er beregningen af 
pensionen baseret på det antal år, som andrageren har tilbragt i Rumænien (24 år og otte 
måneder), og det antal år, som andrageren har tilbragt i Tyskland (ni år og otte måneder). På 
grundlag af oplysningerne, som de rumænske myndigheder har modtaget, mener 
Kommissionen, at EU-lovgivningen på området er blevet anvendt som følger: Andrageren 
indsendte sit pensionskrav til den kompetente institution på hans bopælssted i henhold til 
artikel 45, stk. 4, i forordning (EF) nr. 987/2009, hvilket vil sige den kompetente tyske 
pensionskasse. I henhold til artikel 47 i forordning (EF) nr. 987/2009 undersøgte den 
kompetente tyske pensionskasse i sin egenskab af kontaktinstitution andragerens krav, hvilket 
i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 omfattede udveksling af data, 
bekendtgørelse af afgørelser og de procedurer, der var nødvendige for de berørte institutioners 
behandling af ansøgningen. I nærværende sag var det den kompetente rumænske institution, 
som blev kontaktet, og som udstedte den rumænske pensionsafgørelse. 

I henhold til artikel 52 i forordning (EF) nr. 883/2004 modtager andrageren en rumænsk pro 
rata-pension, hvor der først er blevet beregnet et teoretisk beløb efter reglen om, at alle 
andragerens perioder i Tyskland og i Rumænien blev tilføjet, som om de alle var gennemført i 
Rumænien, og hvor der derefter er blevet beregnet et faktisk beløb ved for det teoretiske 
beløb at anvende forholdet mellem de rumænske perioder og den samlede periode i Tyskland 
og Rumænien. 

I henhold til artikel 52 i forordning (EF) nr. 883/2004 beregnes beløbet for en pensionsydelse 
i henhold til den enkelte medlemsstats lovgivning.

I henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 48 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er den rumænske pension blevet overført til andragerens 
bankkonto.

På baggrund af ovenstående faktorer har Kommissionen ikke kunnet påvise nogen 
overtrædelse af EU's lovgivning."
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