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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0776/2007, внесена от Mihail Dan Lazar, с германско 
гражданство, относно отказа на румънския пенсионен фонд да изплаща 
пенсията му в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е работил в Румъния от 1964 г. до 1987 г., сега има 
германско гражданство и е жител на Германия. Той протестира срещу отказа на 
пенсионния фонд в Румъния да изплаща пенсията му в германската му спестовна 
банкова сметка, като се позовава на член 88 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 за 
прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на Общността (превод на дължими суми,
съгласно този регламент, в друга държава-членка). Вместо това той трябва редовно да 
взима пенсията си в Румъния.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2008 г.

I. Резюме
Вносителят на петицията, който е с германско гражданство и е жител на Германия, е 
работил в Румъния в периода 1964-1987 г. Той изказва недоволство от факта, че 
румънската пенсионна институция отказва да изплаща неговата пенсия директно в 
германската му спестовна сметка, а вместо това я прехвърля в румънската му банкова 
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сметка. Позовава се на член 88 от Регламент 1408/711 и изглежда загатва, че румънската 
институция не спазва този член.

II. Забележки на Комисията по петицията
Румъния следва да прилага пряко изплащане на пенсиите в съответствие с 
постановеното в приложение 6 към Регламент 574/72. Прякото изплащане по смисъла 
на регламента означава, че изплащането не се извършва чрез орган за връзка или 
институцията по мястото на пребиваване. Член 88 от Регламент 1408/71 предвижда 
прехвърлянето на парични средства от една държава-членка в друга да се прави в 
съответствие със съответните споразумения в сила между въпросните държави-членки. 
Следва да се отбележи, че член 88 не може да се тълкува в смисъл, че позицията на 
румънската институция е в противоречие с този член.

III. Заключения

Службите на Комисията ще изпратят писмо до румънските органи с цел проучване на 
жалбата и редовно ще уведомяват Парламента за последващо развитие по този въпрос.

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 149 от 5.7.1971 г., стр. 2, регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18.12.2006 г., ОВ L 392 от 30.12.2006 г., стр. 1.
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