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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0776/2007 af Mihail Dan Lazar, tysk statsborger, om hans rumænske 
pensionsfonds afslag på at udbetale hans pension i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren, som har arbejdet i Rumænien fra 1964 til 1987, er nu tysk statsborger og er 
bosiddende i Tyskland. Han klager over, at hans pensionsfond i Rumænien nægter at 
indbetale hans pension til hans tyske bankkonto med henvisning til artikel 88 i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (overførsel fra en medlemsstat til en 
anden af de i henhold til denne forordning skyldige beløb). I stedet skal han regelmæssigt 
hente sin pension i Rumænien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

"I. Sammenfatning
Andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland, arbejdede i Rumænien fra 
1964 til 1987. Han klager over, at den rumænske pensionsinstitution nægter at indsætte hans 
pension direkte på hans tyske opsparingskonto og i stedet indsætter pensionen på hans 
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rumænske bankkonto. Han henviser til artikel 88 i forordning 1408/711 og synes at antyde, at 
det rumænske selskab ikke overholder denne artikel.

II. Kommissionens bemærkninger
Rumænien er forpligtet til at foretage direkte betaling af pensioner efter tiltrædelsen af bilag 6 
til forordning 574/72. I henhold til denne forordning betyder direkte betaling, at betalingen 
ikke foretages via et kontaktorgan eller institutionen i bopælsstaten. Det fastslås i artikel 88 i 
forordning 1408/71, at pengeoverførsler fra en medlemsstat til en anden skal ske i 
overensstemmelse med relevante gældende aftaler mellem de pågældende medlemsstater. Det 
skal bemærkes, at artikel 88 ikke kan fortolkes således, at den rumænske institutions holdning 
er i strid med denne artikel.

III. Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene vil skrive til de rumænske myndigheder for at undersøge sagen 
og vil holde Parlamentet underrettet om yderligere fremskridt i sagen."

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet, 
EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 
18.12.2006, EFT L 392 af 30.12.2006, s.1.
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