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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0776/2007, którą złożył Mihail Dan Lazar (Niemcy), w sprawie 
odmowy wypłaty w Niemczech jego renty przez jego rumuńską instytucję 
emerytalno-rentową.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował w latach 1964-1987 w Rumunii, a obecnie jest obywatelem 
Niemiec i ma tam miejsce zamieszkania. Twierdzi, że jego instytucja emerytalno-rentowa 
odmawia przekazywania jego świadczenia emerytalnego na niemieckie konto w banku 
oszczędnościowym i przywołuje art. 88 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie (przekazywanie płatności należnych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia do innego państwa członkowskiego). Zamiast tego musi 
regularnie odbierać świadczenie emerytalne w Rumunii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 stycznia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

I. Streszczenie
Składający petycję, który jest obywatelem Niemiec i tam ma miejsce zamieszkania, w latach 
1964 – 1987 mieszkał w Rumunii. Wyraża swój sprzeciw wobec odmowy rumuńskiej 
instytucji emerytalno-rentowej wpłaty jego emerytury na jego niemieckie konto bankowe i 
zasila jego rumuńskie konto bankowe. Nawiązuje on do art. 88 rozporządzenia 1408/711 i 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 

zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
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wydaje się sugerować, iż rumuńska instytucja nie przestrzega przepisów zawartych w 
przedmiotowym artykule. 

II. Uwagi Komisji 
Rumunia jest zobowiązana stosować bezpośrednią wypłatę emerytury zgodnie z częścią 
wprowadzającą do załącznika 6 rozporządzenia 574/72. Zgodnie z treścią rozporządzenia 
wypłata bezpośrednia oznacza, że przekaz nie jest dokonywany za pośrednictwem organu 
łącznikowego lub instytucji miejsca zamieszkania. Art 88 rozporządzenia 1408/71 stanowi, iż 
przekaz pieniężny z jednego państwa członkowskiego do innego powinien się odbywać 
zgodnie ze stosownymi porozumieniami obowiązującymi pomiędzy zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. Należy zaznaczyć, że nie można interpretować brzmienia art. 88 
w sposób oznaczający, iż stanowisko instytucji rumuńskiej jest sprzeczne z treścią tego 
artykułu. 

III. Wnioski

Służby Komisji zwrócą się pisemnie do władz rumuńskich o zbadanie sprawy i będą 
informować Parlament Europejski o dalszym jej przebiegu.

                                                                                                                                                  
Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, str. 2, rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1992/2006 z 18.12.2006, Dz. U. L 392 z 30.12.2006, str. 1.
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