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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0657/2009 af Antoniu Wyhnalek, rumænsk statsborger, om de 
rumænske myndigheders afslag på at udbetale pension, som er optjent i 
Rumænien, til en modtager, der er bosiddende i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren arbejdede i Rumænien, inden han flyttede til Tyskland i 1991. Han klager over, at 
de rumænske myndigheder afviser at overføre hans pension til hans bankkonto i Tyskland. De 
tyske pensionsmyndigheder har tilmed rettet skriftlig henvendelse til deres rumænske 
modparter om dette spørgsmål, men uden held. Andrageren anmoder om hjælp til at tvinge de 
rumænske myndigheder til at opfylde deres forpligtelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

Udbetaling af sociale sikringsydelser i grænseoverskridende sager skal ske i henhold til artikel 
88 i forordning 1408/711 og artikel 53, stk. 1, i forordning 574/722 samt proceduren i Bilag 6 i 
forordning 574/723. Rumænien skal anvende direkte udbetalinger i henhold til optagelsen i 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
2 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter 
inden for Fællesskabet, EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
3 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21 marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres 
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Bilag 61.

Selv om det er almindelig praksis, at den institution, der er ansvarlig for udbetaling af pension 
i en medlemsstat, udbetaler pensionen til en person, som er bosiddende i en anden 
medlemsstat, direkte til bankkontoen i sidstnævnte medlemsstat, hedder det i artikel 88 i 
forordning 1408/71, at overførsler af penge fra en medlemsstat til en anden skal ske i henhold 
til de gældende aftaler mellem de pågældende medlemsstater. Det skal bemærkes, at hvis der 
ikke findes sådanne aftaler mellem to medlemsstater, fastsætter de kompetente myndigheder 
ved fælles aftale de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre sådanne overførsler.

De gældende regler for betaling af sociale sikringsydelser i en anden medlemsstat blev indført 
i de tidlige 1970'ere. Selv om den almindelige metode til grænseoverskridende betaling af 
ydelser i dag er en international bankoverførsel, mener Kommissionen, at hvis en medlemsstat 
har anført i Bilag 6 i forordning 574/72, at den vil anvende direkte betaling, så har den 
pågældende medlemsstat ret til at afgøre betalingsmetoden, så længe disse midler ikke er 
uforholdsmæssige og ikke er til hinder for den frie bevægelse (f.eks. kan betaling ske pr. 
check).

Kommissionen har tidligere modtaget to lignende andragender2 og kontaktet de rumænske 
myndigheder for at få præciseret spørgsmålet. Begge sager blev løst, og de rumænske 
myndigheder udbetalte pensionerne til andragernes bankkonti i Tyskland efter 
Kommissionens indgriben. De kompetente rumænske myndigheder har gentagne gange 
forsikret Kommissionen om, at man vil sørge for, at pensionsudbetaling kan ske til Tyskland 
under forudsætning af, at den pågældende person vil fremsende de nødvendige oplysninger 
gennem den kompetente institution i bopælsmedlemsstaten.

Kommissionen anbefaler andrageren at kontakte den kompetente institution i hans 
bopælsmedlemsstat igen. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal kommunikere 
med hinanden, oplyse andrageren om hans rettigheder og forpligtelser og løse problemet i et 
gensidigt samarbejde (artikel 84 i forordning 574/72).

Kommissionen vil også kontakte de rumænske myndigheder for at sikre, at der ikke længere 
er problemer med den direkte betaling af pensioner som allerede meddelt af de rumænske 
myndigheder tidligere i år."

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

Siden Kommissionens seneste meddelelse har den gentagne gange kontaktet de rumænske 
myndigheder og anmodet dem om at tage klagen op til behandling. Kommissionen fik oplyst, 
at andrageren ikke får udbetalt pension i henhold til den almindelige lovpligtige ordning, men 
at han får pension fra militæret, som udbetales via det rumænske forsvarsministeriums 
pensionsordning. Da denne pensionsordning er uafhængig af den generelle pensionsordning, 
og da der ikke findes nogen procedure for overførsel af pensionen til en anden medlemsstat, 
intervenerede det rumænske arbejds-, familie- og socialministerium på ministerplan for at løse 
problemet.

                                                                                                                                                  
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
1 Bilag 6 i forordning 574/72 – skrivelse V. Rumænien Direkte betaling.
2 Andragende nr. 0776/2007 af Mihail Dan Lazar og nr. 599/2008 af I-M Koszin.
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Herefter indledte forsvarsministeriet en procedure for indgåelse af en aftale med en bank, som 
ville gøre det muligt at få pensionen overført inden for EU. Kommissionen fik endelig 
oplysning om, at andragerens rumænske militærpension var blevet betalt til dennes bankkonto 
i Tyskland fra juni 2010. Problemet er derfor blevet løst i overensstemmelse med andragerens 
ønsker.

5. Kommissionens supplerende svar (REV.II), modtaget den 27. marts 2013

Andrageren kontaktede Udvalget for Andragender igen i maj 2012 og klagede over, at hans 
rumænske militærpension var reduceret, og at han ikke var blevet forfremmet til oberst i 
Rumænien. Han anfører, at han for de seneste fem måneder har modtaget et beløb på 2 080,38 
EUR, men at han rent faktisk skulle have modtaget 3 028.57 EUR. Han mente derfor, at de 
rumænske myndigheder ulovligt fratrak 948,19 EUR fra hans pension, og han indgav en klage 
til den kompetente rumænske myndighed.

Det fremgår ikke klart af andragendet, hvilken slags fratrækning der var foretaget fra 
andragerens pension, og hvorvidt denne fratrækning er en afgift eller et bidrag til social 
sikring. Kommissionens tjenestegrene blev også underrettet om, at rumænske 
militærpensioner blev reduceret i 2012 som følge af den økonomiske krise og deres høje 
niveau i forhold til de rumænske gennemsnitslønninger og pensioner fra den almindelige 
lovpligtige pensionsordning. Kommissionens tjenestegrene kan derfor kun give generelle 
kommentarer.

Hvis andrageren modtager en rumænsk og også en tysk pension (hvilket ikke fremgår klart af 
andragendet), bør han kun have en sygesikringsordning i én medlemsstat, i dette tilfælde i 
Tyskland, hvor han er bosiddende. Tyskland kan også tage højde for hans rumænske pension i 
forbindelse med indkrævningen af sygeforsikringsbidrag i Tyskland. Kommissionens 
tjenestegrene kan ikke kommentere de angivne pensionsreduktioner i Rumænien, eftersom det 
ikke står klart, hvilken form for fratrækning, der var blevet foretaget fra andragerens pension, 
og på hvilket retsgrundlag. Beregningen af en pension og bidragene hertil henhører i 
princippet under national lovgivning og ikke under EU-lovgivningen. EU-bestemmelserne, 
især 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 ligebehandling og ikke-forskelsbehandling.

Kommissionens tjenestegrene kan ikke kommentere andragerens rang inden for den 
rumænske hær og hans eventuelle forfremmelse. 

Den aktuelle klage har ingen forbindelse til det oprindelige andragende og er inkonklusiv 
hvad angår de angivne fratrækninger fra andragerens pension. Kommissionen kunne ikke 
fastslå noget brud på EU-lovgivningen og vil foreslå, at andrageren fortsætter sin klage under 
rumænsk lovgivning, hvis han mener, at fratrækningen fra hans militære pension eller dens 
generelle reduktion er i strid med loven.


