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Aihe: Vetoomus 0776/2007 Mihail Dan Lazar, Saksan kansalainen, romanialaisen 
eläkerahaston kieltäytymisestä eläkkeen maksamisesta Saksaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka työskenteli Romaniassa vuodesta 1964 vuoteen 1987, asuu 
nykyään Saksassa, ja hänellä on Saksan kansalaisuus. Hän vastustaa romanialaisen 
eläkerahaston päätöstä kieltäytyä eläkkeen maksamisesta hänen saksalaiselle pankkitililleen. 
Vetoomuksen esittäjä vetoaa sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 88 artiklaan (jäsenvaltiosta toiseen tämän asetuksen perusteella maksettavien 
rahasummien siirtäminen). Toisin kuin säännöksessä määrätään, vetoomuksen esittäjä joutuu 
noutamaan eläkkeensä säännöllisin väliajoin Romaniasta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008.

I. Yhteenveto

Vetoomuksen esittäjä, joka on Saksan kansalainen ja asuu Saksassa, työskenteli Romaniassa 
vuosina 1964–1987. Hän valittaa, että Romanian eläkelaitos kieltäytyy maksamasta hänen
eläkettään suoraan hänen Saksassa olevalle säästötililleen ja sen sijaan siirtää sen hänen 
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Romaniassa olevalle pankkitililleen. Hän viittaa asetuksen 1408/711 88 artiklaan ja antaa 
ymmärtää, että Romanian käytäntö ei ole kyseisen artiklan mukainen.

II. Komission huomautukset

Romanian on sovellettava eläkkeiden suoramaksua voimaan saatetun asetuksen 574/72 
liitteen 6 mukaisesti. Asetuksessa tarkoitettu suoramaksu tarkoittaa, että maksua ei suoriteta 
asuinpaikan yhteyselimen tai laitoksen kautta. Asetuksen 1408/71 88 artiklassa säädetään, että 
rahansiirrot jäsenvaltiosta toiseen toteutetaan kyseisten valtioiden välillä voimassa olevien 
asiaan kuuluvien sopimusten mukaisesti. On huomattava, että artiklan 88 ei voida tulkita
tarkoittavan, että Romanian laitoksen kanta on kyseisen artiklan vastainen.

III. Johtopäätökset

Komission yksiköt kirjoittavat Romanian viranomaisille, jotta valitus tutkittaisiin ja 
tiedottavat parlamentille asian kehittymisestä.

                                               
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä, EYVL L 149, 
5.7.1971, s. 2, asetus; asetusta on viimeksi muutettu 18 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2006 (asetus sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta), EYVL L 392, 30.12.2006, s.1.
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