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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0356/2010 af Vasile Stoica, øjensynligt tysk statsborger, om de 
tyske pensionsmyndigheders manglende håndhævelse af bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter 
inden for Fællesskabet

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de ansvarlige tyske pensionsmyndigheder ikke håndhæver 
bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, idet hans erhvervsaktivitet i Rumænien ikke bliver tilgodeset på korrekt vis. 
Andrageren, der allerede forgæves har klaget til de tyske myndigheder, herunder den tyske 
forbundskansler, føler, at der er tale om alvorlig tilsidesættelse af de rettigheder, han har i 
henhold til EU's retsakter, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"De oplysninger, som andrageren har fremsendt i sit oprindelige andragende og i de 
supplerende oplysninger, som han har fremsendt på opfordring fra formanden for Udvalget 
for Andragender, er ikke tilstrækkelige til, at Kommissionen kan danne sig et tilstrækkeligt 
billede af de kendsgerninger, der ligger til grund for andragendet. Andrageren anfører kun, at 
hans pension skal være blevet beregnet forkert af de tyske myndigheder, og at de tyske og 
rumænske forsikringsperioder skulle have været sammenlagt. Han citerer endvidere visse 
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bestemmelser i en bilateral tysk-rumænsk aftale om sociale sikringsordninger og i EU-
lovgivningen vedrørende koordination af sociale sikringsordninger (forordning (EØF) nr. 
1408/71 og (EØF) nr. 574/72 og efter 1. maj 2010 forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 
987/2009), som dog ikke alle synes at vedrøre andragerens sag. Andrageren kommer 
imidlertid ikke med detaljerede oplysninger om det præcise indhold af den angiveligt forkerte 
pensionsafgørelse fra de tyske myndigheder eller om de forsikringsperioder, som han mener, 
at de tyske myndigheder burde have medregnet. På grund af manglende detaljerede 
oplysninger herom er Kommissionen ude af stand til at kommentere det konkrete indhold i 
andragerens sag.

Kommissionen vil imidlertid gerne påpege, at de tyske myndigheder i henhold til artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 (indtil 1. maj 2010 i henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71) er forpligtet til at medregne forsikringsperioder for alderspension, som er 
tilbagelagt i en anden medlemsstat (i Rumæniens tilfælde også selv om de blev tilbagelagt før 
tiltrædelsen den 1. januar 2007), hvis dette i henhold til tysk lov er nødvendigt for 
"erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af retten til ydelser". Det vigtigste er, at 
forsikringsperioder, som er tilbagelagt i en anden medlemsstat, således tæller med i 
opfyldelsen af den forsikringsperiode, som i den tyske lovgivning som minimum kræves for 
at opnå ret til alderspension i Tyskland. Denne sammenlægning af forsikringsperioder gælder 
imidlertid kun for "erhvervelse ... af retten til ydelser". Den har ikke direkte relevans for 
beregningen af alderspensionsbeløbet i Tyskland. Bidrag til alderspensionsforsikringen, som 
ydes i en medlemsstat (Rumænien), "overføres" ikke på nogen måde til en anden medlemsstat 
(Tyskland), og de supplerer derfor ikke en alderspension i dette land. Derimod vil en person, 
som har tilbagelagt forsikringsperioder for alderspension (på mindst et år) i to eller flere 
medlemsstater, hvis de øvrige betingelser i henhold til national lov, som tager højde for de 
relevante EU-bestemmelser, er opfyldt, modtage en særskilt pension i alle de pågældende 
medlemsstater, som vil blive beregnet primært på grundlag af de bidrag, der er indbetalt under 
forsikringsperioderne i de pågældende medlemsstater (se artikel 52 i forordning (EF) nr. 
883/2004 og indtil 1. maj 2010 artikel 46 i forordning (EØF) nr. 1408/71).

Da sammenlægningen af forsikringsperioder således ikke har direkte indflydelse på det 
præcise pensionsbeløb, som tildeles af en national myndighed, forekommer det - eftersom 
andrageren tilsyneladende klager netop over en forkert beregning på grund af manglende 
sammenlægning af forsikringsperioder - usandsynligt, at de tyske myndigheder har anvendt 
EU-lovgivningen forkert, som andrageren hævder.

Endelig kan Kommissionen ikke kommentere andragerens klage over en overtrædelse af en 
bilateral tysk-rumænsk aftale om sociale sikringsordninger, da det ligger uden for 
Kommissionens kompetenceområde at overvåge anvendelsen af bilaterale folkeretlige aftaler, 
som er indgået mellem medlemsstaterne.

Da andrageren ikke giver tilstrækkelige oplysninger om de præcise fakta i hans sag, som har 
givet anledning til andragendet, kan Kommissionen ikke yderligere kommentere indholdet i 
andragerens sag."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. september 2011.
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"Andrageren har endvidere fremsendt både pensionsafgørelsen, som er anfægtet af ham og 
den afgørelse, hvorved hans administrative klage over pensionsafgørelsen blev afvist.

Med hensyn til andragerens fornyede påstand om, at bestemmelserne i en bilateral tysk-
rumænsk aftale om sociale sikringsordninger ikke er blevet overholdt, henviser 
Kommissionen til sin tidligere meddelelse, hvori det fastslås, at det ligger uden for 
Kommissionens virksomhedsområde at overvåge anvendelsen af bilaterale folkeretlige aftaler, 
som er indgået mellem medlemsstaterne.

Andrageren hævder endvidere, at de forsikringsperioder, han har tilbagelagt i Tyskland og 
Rumænien, ikke er sammenlagt korrekt af den kompetente instans i Tyskland. Med hensyn til 
dette punkt ønsker Kommissionen at henvise til sin tidligere meddelelse, hvori det er yderst 
detaljeret beskrevet, at sammenlægning af perioder i overensstemmelse med EU's 
samordningsbestemmelser for socialsikring kun betyder, at perioder, der er tilbagelagt i en 
anden medlemsstat, skal tælle med i opfyldelsen af den forsikringsperiode, der som minimum 
kræves ifølge en medlemsstats lov for at opnå ret til alderspension i den pågældende 
medlemsstat. De har ikke direkte relevans for beregningen af alderspensionsbeløbet i den 
pågældende medlemsstat. Som det klart fastslås i den afgørelse, hvorved andragerens 
administrative klage over pensionsafgørelsen blev afvist, opfylder andrageren den 
forsikringsperiode, der som minimum kræves ifølge tysk lov for at opnå ret til tysk 
alderspension på grundlag af de perioder, han har tilbagelagt udelukkende i Tyskland. I 
andragerens tilfælde var det følgelig ikke nødvendigt at sammenlægge hans tyske og 
rumænske forsikringsperioder. Under alle omstændigheder ønsker Kommissionen at gentage, 
at sammenlægning af perioder i modsætning til, hvad andrageren hævder, ikke betyder, at 
perioder, der er tilbagelagt i en anden medlemsstat, skal tages i betragtning ved beregningen 
af en pension. I denne henseende er de nationale afgørelser derfor på linje med EU's 
lovgivning.

Hvad angår andragerens yderligere påstand om, at visse perioder, som han har tilbagelagt i 
Tyskland (en periode med deltagelse i erhvervsuddannelse og en periode, hvor han var 
asylansøger) skulle have været medregnet af den kompetente pensionsforsikringsinstitution i 
Tyskland, ønsker Kommissionen at påpege, at EU-lovgivningen inden for social sikring kun 
sigter mod koordinering og ikke mod harmonisering af de sociale sikringssystemer. EU-
lovgivningen begrænser ikke medlemsstaternes kompetence til at tilrettelægge deres sociale 
sikringsordninger, og de betingelser, hvorpå de sociale sikringsydelser bevilges, omfanget af 
disse goder og den periode, de bevilges for, skal i fraværet af harmonisering på EU-plan 
fastsættes i de enkelte medlemsstaters lovgivning. Heraf følger, at anerkendelsen af de 
forsikringsperioder, som (angiveligt) er tilbagelagt i en medlemsstat, fra den pågældende 
medlemsstats institutioners side, alene reguleres af den pågældende medlemsstats lovgivning. 
Kommissionen kan derfor ikke kommentere sådanne spørgsmål, da det ligger uden for dens
kompetencer i henhold til EU-lovgivningen.

Endelig henviser andrageren igen til en bestemt praktisk ordning, som er indført af "Deutsche 
Rentenversicherung Bund" med henblik på pensionister, som også er berettiget til rumænsk 
alderspension. At dømme ud fra de dokumenter og de beskrivelser af denne praktiske ordning, 
som andrageren har fremsendt, må Kommissionen slutte, at både situationen før 
iværksættelsen af denne praktiske ordning og situationen derefter ligger på linje med EU-
lovgivningen om koordineringen af de sociale sikringssystemer. Imidlertid vil Kommissionen 
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for at få en bedre forståelse af denne praktiske ordning og de præcise grunde, som har fået 
"Deutsche Rentenversicherung Bund" til at indføre den, videresende de dokumenter, som er 
blevet fremsendt fra andrageren, til de tyske myndigheder og anmode dem om yderligere 
oplysninger om denne praktiske ordning, samt om hvordan den er relevant for andragerens 
sag. Kommissionen vil fremsende den videre korrespondance til Udvalget for Andragender, 
når den har modtaget disse oplysninger.

Endelig ønsker Kommissionen at henlede udvalgets opmærksomhed på, at det klart fremgår af 
de dokumenter, andrageren har fremsendt, at han har indklaget pensionsafgørelsen for den 
kompetente tyske sociale domstol. Denne domstolsprocedure synes at være uafsluttet.

Konklusion

De øvrige dokumenter, som andrageren har fremsendt, peger ikke hen på nogen situation, som 
er i strid med EU-lovgivningen. Dog vil Kommissionen kontakte de tyske myndigheder for at 
få en afklaring vedrørende den praktiske ordning indført af "Deutsche Rentenversicherung 
Bund" med henblik på pensionister, som også er berettiget til rumænsk alderspension. 
Kommissionen vil fremsende den videre korrespondance til Udvalget for Andragender, når 
den har fået denne afklaring."

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 16. marts 2012.

Kommissionen har modtaget de ønskede oplysninger fra de tyske myndigheder om den 
praktiske ordning, som andrageren nævner, og om, hvordan de er relevante for andragerens 
sag.

De tyske myndigheder forklarer, at den praktiske ordning blev indgået mellem den tyske 
lovbestemte pensionsforsikringsinstitution (grupperet i Deutsche Rentenversicherung) og et 
antal pensionsformidlere. Den omhandlede de tilfælde, hvor personer, der modtog tysk 
pension i henhold til den tyske Fremdrentengesetz med hensyn til de afsluttede perioder i 
Rumænien, anmodede om udsættelse af tildelingen af en rumænsk folkepension i forbindelse 
med disse perioder eller frafaldelsen af sådanne rumænske pensioner. Den praktiske ordning 
forudsatte, at de tyske pensionsforsikringsinstitutioner ikke anvendte artikel 31 i 
Fremdrentengesetz, hvorunder den tyske pension i forbindelse med de rumænske perioder 
blev reduceret af den rumænske pension for samme periode, forudsat at den pågældende 
person faktisk havde ansøgt om en rumænsk pension for denne periode, men endnu ikke var 
blevet tildelt den. I den henseende tog den tyske pensionsinstitution risiciene i forbindelse 
med eventuelle forsinkelser i at opnå en rumænsk pension for de tilbagelagte perioder i 
Rumænien, som også giver ret til en tysk pension i henhold til Fremdrentengesetz.

De tyske myndigheder præciserer, at denne praktiske ordning efter en dom i 
Forbundsrepublikkens socialdomstol (Bundessozialgericht) ikke længere anvendes. Enhver 
nedsættelse i henhold til artikel 31 i Fremdrentengesetz vil nu kun forekomme, hvis en 
rumænsk pension faktisk modtages (den anden betingelse, om at den pågældende person 
faktisk skal have søgt om en rumænsk pension, blev droppet).

Med hensyn til andrageren, forklarer de tyske myndigheder, at han under alle omstændigheder 
ikke var berettiget til at få sine tilbagelagte perioder anerkendt i Rumænien, som perioder, der 
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kunne medregnes i retten til tysk pension i henhold til Fremdrentengesetz.  
Fremdrentengesetz anerkender visse tilbagelagte perioder uden for Tyskland for fordrevne 
personer (Vertriebene) og etnisk tyskere, der er indvandrede i nyere tid (Spätaussiedler) i 
kølvandet på Anden Verdenskrig. Da andrageren ikke hører til nogen af disse kategorier, 
tæller de tilbagelagte år i Rumænien ikke for retten til tysk pension, men kun for retten til 
pension i Rumænien. Derfor var artikel 31 i Fremdrentengesetz aldrig relevant for ham og den 
praktiske ordning uden interesse for hans sag.

Mens Deutsche Rentenversicherung Nordbayern på et tidspunkt meddelte andrageren, at den 
overvejede at anvende artikel 31 i Fremdrentengesetz, indikerede de tyske myndigheder, at 
disse fejlagtige oplysninger faktisk var blevet afhjulpet i løbet af andragerens retssag ,og at 
ingen modregning var blevet foretaget på noget punkt i overensstemmelse med stk. 31 i 
Fremdrentengesetz.

Konklusion

Kommissionen konkluderer derfor, at de tyske myndigheder, mere præcist Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern, handlede i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-
lovgivningen ved tildelingen af en tysk pension til andrageren.


