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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Mihail Dan Lazar, német állampolgár által benyújtott 0776/2007 sz. petíció 
nyugdíja Németországban történő kifizetésének romániai nyugdíjalapja általi 
elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 1964 és 1987 között Romániában dolgozott, ma Németországban élő 
német állampolgár. Tiltakozik az ellen, hogy romániai nyugdíjalapja nem hajlandó nyugdíját a 
németországi takarékbanki számlájára utalni, és ennek kapcsán a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet 88. cikkére hivatkozik (az e rendelet szerint 
fizetendő pénzösszegek átutalása egyik tagállamból a másikba). A petíció benyújtója most 
arra kényszerül, hogy rendszeresen Romániában vegye fel nyugdíját.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

I. Összefoglalás
A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár, aki 1964 és 1987 között 
Romániában vállalt munkát. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a román nyugdíjintézet 
nem hajlandó nyugdíját közvetlenül németországi megtakarítási számlájára utalni, hanem 

Adlib Express Watermark



PE406.079v03-00 2/2 CM\727717HU.doc

HU

helyette azt romániai bankszámlájára utalja. Az 1408/71/EGK1 rendelet 88. cikkére 
hivatkozik, és a jelek szerint azt állítja, hogy a romániai intézmény nem tartja tiszteletben a 
szóban forgó cikkben foglaltakat.

II. A Bizottság megjegyzései
Romániának a nyugdíjak közvetlen folyósítását kell alkalmaznia, összhangban az 
574/72/EGK rendelet 6. mellékletében foglaltak hatályba lépésével. A rendelet értelmében a 
közvetlen folyósítás azt jelenti, hogy arra nem egy összekötő szerven vagy a lakóhely szerinti 
intézményen keresztül kerül sor. Az 1408/71/EGK irányelv 88. cikke előírja, hogy a 
tagállamok közötti pénzátutalásokat az érintett tagállamok közötti hatályos 
megállapodásoknak megfelelően kell végrehajtani. Meg kell jegyezni, hogy a 88. cikket nem 
lehet oly módon értelmezni, amely alapján a román intézmény álláspontja ellentétes a szóban 
forgó cikkel.

III. Következtetések

A Bizottság szolgálatai levelet intéznek a román hatóságokhoz annak érdekében, hogy 
megvizsgálják a panaszt, és az ügy minden további fejleményéről tájékoztatni fogják a 
Parlamentet.

                                               
1 A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, az önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet, HL L 149., 
1971.7.5., 2. o., legutóbb a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
módosított rendelet, HL L 392., 2006.12.30., 1. o.
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