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Lūgumrakstu komiteja

5.05.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0776/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Mihail 
Dan Lazar, par Rumānijas pensiju iestādes atteikšanos maksāt viņam pensiju 
Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas Rumānijā strādāja no 1964. gada līdz 1987. gadam, tagad ir 
Vācijas valstpiederīgais un dzīvo Vācijā. Viņš iebilst Rumānijas pensiju iestādes atteikumam 
maksāt pensiju viņa Vācijas krājkontā, atsaucoties uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 88. pantu (tādu naudas summu pārvedumi no vienas 
dalībvalsts uz citu, kas maksājamas saskaņā ar šo regulu). Tā vietā viņam pensija regulāri ir 
jāsaņem Rumānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„I. Kopsavilkums
Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Vācijas valstspiederīgais un iedzīvotājs, strādāja Rumānijā no 
1964. līdz 1987. gadam. Viņš sūdzas, ka Rumānijas pensiju iestāde atsakās viņam pārskaitīt 
pensiju tieši viņa Vācijas krājkontā un pārskaita to uz viņa kontu Rumānijas bankā. Viņš 
atsaucas uz Regulas 1408/711 88. pantu un netieši liek saprast, ka Rumānijas iestāde neievēro 
                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 

darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 
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šo pantu.

II. Komisijas komentāri 
Rumānijai ir jāpiemēro pensiju tieša izmaksa atbilstīgi tās iekļaušanai Regulas 574/72
pielikumā Nr. 6. Tiešs maksājums, kā tas apzīmēts regulā, nozīmē, ka maksājumu neveic caur 
starpniecības struktūru vai uzturēšanās vietas iestādi. Regulas (EEK) Nr. 1408/71 88. pants 
nosaka, ka naudas pārvedumi no vienas dalībvalsts uz otru jāveic saskaņā ar atbilstīgajiem 
spēkā esošajiem nolīgumiem attiecīgo dalībvalstu starpā. Jāatzīmē, ka 88. pantu nevar 
interpretēt tā, ka Rumānijas iestāde varētu ieņemt nostāju, kas ir pretēja šim pantam.

III. Secinājumi

Komisijas dienesti rakstīs Rumānijas iestādēm, lai izmeklētu šo sūdzību, un informēs 
Parlamentu par turpmāko virzību šajā lietā.”

                                                                                                                                                  
2. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1992/2006, OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.
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