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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0776/2007, του Mihail Dan Lazar, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την άρνηση καταβολής της σύνταξής του στη Γερμανία από το 
συνταξιοδοτικό του ταμείο στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εργάστηκε στη Ρουμανία από το 1964 έως το 1987, κατέχει πλέον 
γερμανική ιθαγένεια και είναι κάτοικος Γερμανίας. Διαμαρτύρεται για την άρνηση του 
συνταξιοδοτικού ταμείου του στη Ρουμανία να καταβάλει τη σύνταξή του στον γερμανικό 
τραπεζικό του λογαριασμό ταμιευτηρίου, επικαλούμενος το άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς 
και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (μεταφορά οφειλόμενων 
ποσών δυνάμει του κανονισμού σε άλλο κράτος μέλος). Αντίθετα, υποχρεούται να μεταβαίνει 
στη Ρουμανία ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

I. Σύνοψη
Ο αναφέρων ο οποίος είναι υπήκοος και μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, εργάστηκε στη 
Ρουμανία από το 1964 έως το 1987. Διαμαρτύρεται ότι ο ρουμανικός συνταξιοδοτικός 
οργανισμός αρνείται να του καταβάλει την σύνταξή του απευθείας στον γερμανικό 
λογαριασμό ταμιευτηρίου του, και αντ’ αυτού, την καταθέτει στον ρουμανικό τραπεζικό 
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λογαριασμό του. Επικαλείται το άρθρο 88 του κανονισμού 1408/711 και φαίνεται να υπονοεί 
ότι ο ρουμανικός οργανισμός δεν συμμορφώνεται με το εν λόγω άρθρο.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η Ρουμανία οφείλει να εφαρμόζει την άμεση καταβολή των συντάξεων μετά την ένταξή της 
στο παράρτημα 6 του κανονισμού 574/72. Άμεση καταβολή υπό την έννοια του κανονισμού 
σημαίνει ότι η πληρωμή δεν γίνεται μέσω οργανισμού σύνδεσης ή του οργανισμού του τόπου 
διαμονής. Το άρθρο 88 του κανονισμού 1408/71 προβλέπει ότι οι μεταφορές χρημάτων από 
ένα κράτος μέλος σε άλλο πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες που 
ισχύουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 88 
δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο ώστε να σημαίνει ότι η θέση του ρουμανικού 
οργανισμού αντιβαίνει στο εν λόγω άρθρο.

III. Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αποστείλουν επιστολή στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να 
διερευνήσουν την καταγγελία και θα τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις στην 
υπόθεση αυτή.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, 
ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σ. 1.

Adlib Express Watermark


	727717el.doc

