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Utskottet för framställningar

5.5.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0776/2007, ingiven av Mihail Dan Lazar (tysk medborgare), 

om hans rumänska pensionskassas vägran att betala ut hans pension i 
Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som arbetade i Rumänien från 1964 till 1987, är nu tysk medborgare och bor i 
Tyskland. Han vänder sig emot att hans pensionskassa i Rumänien vägrar att betala ut hans 
pension till hans tyska sparbankskonto, och hänvisar till artikel 88 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (överföring av belopp som enligt 
denna förordning ska utföras av en annan medlemsstat). I stället måste han hämta sin pension 
regelbundet i Rumänien.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2008.

I. Sammanfattning
Framställaren, som är tysk medborgare och bor i Tyskland, arbetade i Rumänien mellan 1964 
och 1987. Han klagar på att hans rumänska pensionsinstitut vägrar att betala ut hans pension 
direkt till hans tyska sparkonto och i stället överför den till hans rumänska bankkonto. Han 
hänvisar till artikel 88 i förordning (EEG) nr 1408/711 och tycks mena att den rumänska 
institutionen inte följer denna artikel.
                                               
1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. 
Förordningen ändrades senast genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av 
den 18 december 2006, EUT L 392, 30.12.2006, s. 1. 
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II. Kommissionens kommentarer 
Rumänien ska utföra direkta pensionsutbetalningar eftersom det omfattas av bilaga 6 i 
förordning 574/72. Direkta utbetalningar i förordningens mening betyder att betalningen inte 
ska göras via ett förbindelseorgan eller institutionen på bosättningsorten. Enligt artikel 88 i 
förordning 1408/71 ska penningöverföringar från en medlemsstat till en annan göras enligt 
gällande avtal mellan de berörda medlemsstaterna. Det bör noteras att artikel 88 inte kan 
tolkas som att den rumänska institutionens ståndpunkt står i strid med denna artikel.

III. Slutsatser
Kommissionens avdelningar kommer att skriva till de rumänska myndigheterna för att 
undersöka klagomålet och kommer att hålla parlamentet underrättat om den vidare 
utvecklingen i frågan.
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