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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0202/2009 dėl problemos, kilusios dėl Rumunijos pensijų fondo, kurią 
pateikė Austrijos pilietis S. O. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nesutinka su tuo, kad Rumunijos valdžios institucijos atsisakė pateikti 
duomenis apie jo darbo stažą Rumunijoje nepaisant kelių jo Austrijos pensijų fondo prašymų 
tai padaryti. Jis mano, kad Rumunijos valdžios institucijos nevykdo įsipareigojimų, ir pažymi, 
kad ne jis vienas atsidūręs tokioje padėtyje. Todėl jis prašo Europos Parlamento pagalbos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas yra Rumunijos pilietis, į Austriją atvykęs prieš dvidešimt metų. Jis 
netrukus taps pensininku, todėl kompetentinga Austrijos pensijų institucija pradėjo rinkti 
duomenis apie jo socialinį draudimą. 2007 m. kovo 14 d. rašte Austrijos institucija paprašė 
Rumunijos pensijų instituciją perduoti duomenis apie peticijos pateikėjo socialinio draudimo 
įrašus Rumunijoje, tačiau nepaisant kelių priminimų, iki šiol atsakymo negauta.

Pagal Bendrijos socialinės apsaugos nuostatose įtvirtintas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali savarankiškai 
nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant skiriamas išmokas, atitikties 
reikalavimams sąlygas, išmokų skaičiavimo būdą ir mokėtinų įmokų dydį. Pagal Bendrijos 
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nuostatas, konkrečiai Reglamente (EEB) Nr. 1408/711, nustatytos bendros taisyklės ir 
principai, kurių taikydamos nacionalinę teisę privalo laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos.  Minėtomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės 
aktus bus paisoma esminių lygybės ir nediskriminavimo principų. Tai darant užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus nebus daromas neigiamas poveikis asmenims, 
kurie naudojasi savo teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje. 

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo prašymą Komisija susisiekė su Rumunijos atstovu 
Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinėje komisijoje norėdama išsiaiškinti šį 
klausimą. Komisija iš Rumunijos ryšių palaikymo tarnybos ir Nacionalinės teisių į pensiją ir 
kitų socialinės apsaugos teisių tarnybos gavo toliau pateiktą informaciją. 

2007 m. lapkričio 19 d. Nacionalinė teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos teisių tarnyba 
perdavė formą E 205 RO (peticijos pateikėjo draudimo įrašų Rumunijoje pažymą), kurią ji 
gavo iš Austrijos institucijos, Sibiu apygardos pensijų tarnybai nagrinėti. 
Patikrinusi draudimo laikotarpius, kurių metu aptariamas asmuo mokėjo draudimo įmokas 
Rumunijoje, Sibiu apygardos pensijų tarnyba nustatė, kad už paraiškos nagrinėjimą faktiškai 
buvo atsakinga institucija, kuri tvarko kariškių pensijų sistemą. Taigi paraiška buvo perduota 
Sibiu apygardos kariniam komisariatui. Minėta institucija Sibiu apygardos pensijų tarnybai 
pranešė, kad ji nėra atsakinga už paraiškos nagrinėjimą, nes už tai atsakingas Bukarešto 5-ojo 
skyriaus karinis komisariatas. Paraiškos dokumentai buvo perduoti Bukarešto savivaldybės 
pensijų tarnybai, kuri išnagrinėjusi peticijos pateikėjo pensijos dokumentus atsisakė prisiimti 
atsakomybę už juos, tada Bukarešto savivaldybės pensijų tarnyba paprašė Bukarešto 4-ojo 
skyriaus karinio komisariato išduoti formą. 

Kalbant apie Rumuniją, įvairias kompetentingas socialinės apsaugos įstaigas ir institucijas 
galima rasti Reglamente (EEB) Nr. 574/72 ir 2006 m. lapkričio 20 d. Reglamente (EB) 
Nr. 1791/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančiame tam tikrus reglamentus 
ir sprendimus laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, 
konkurencijos politikos, žemės ūkio (įskaitant veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktus), 
transporto politikos, mokesčių, statistikos, energetikos, aplinkos, bendradarbiavimo 
teisingumo ir vidaus reikalų srityse, muitų sąjungos, išorės santykių, bendros užsienio ir 
saugumo politikos bei institucijų srityse, kuriuo Rumunija buvo įtraukta į abiejų reglamentų 
priedus. 

Remiantis šių reglamentų priedais Nacionalinė teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos 
teisių tarnyba yra ryšių palaikymo įstaiga pensijų reikalams, o vietos pensijų biurai ir 
specializuoti skyriai Krašto apsaugos ministerijoje, Administracijos ir vidaus reikalų 
ministerijoje bei Advokatų draudimo įstaigoje yra kompetentingos institucijos, atsakingos už 
teisių į pensiją nustatymą ir pensijų, išmokų mirties atveju mokėjimą darbuotojams 
migrantams.

Gavusios informacijos iš Rumunijos Nacionalinės teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos 

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2.
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teisių tarnybos (kompetentingos institucijos, kuri nustato teisės aktus, taikytinus darbuotojams 
migrantams, ir ryšių palaikymo įstaigos pensijų reikalams), jos parengė ir paskelbė Rumunijos 
oficialiajame leidinyje reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 taikymo 
nurodymus siekiant užtikrinti, kad jie būtų privalomi trečiosioms šalims. 
Pagal reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 bendrųjų taikymo nurodymų 
6 straipsnį už minėtų reglamentų taikymą yra atsakingi neintegruotų pensijų sistemų vietos 
pensijų biurai ir specializuoti skyriai, skiriantys išmokas pagal jų veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus, o už Europos ryšių palaikymo įstaigų formų pildymą ir išsiuntimą yra atsakinga 
minėta kompetentinga institucija.
Šių nurodymų 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad norint taikyti reglamentus (EEB) 
Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72 neintegruotų pensijų sistemų specializuoti skyriai privalo 
bendradarbiauti su atitinkamomis užsienio šalių institucijomis pagal valstybinę teisių į pensiją 
ir kitų socialinės apsaugos teisių sistemą, kuri yra Rumunijos koordinacinė sistema, už kurią 
atsakinga Nacionalinė teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos teisių tarnyba.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1791/2006 nuostatas ir Bendrijos teisės aktų taikymą šioje srityje 
reglamentuojančius nacionalinius nurodymus Rumunijos vietos pensijų biurai, gavę užsienio 
šalyje gyvenančių pareiškėjų, mokėjusių draudimo įmokas Rumunijoje tik pagal neintegruotas 
pensijų sistemas, kurių Nacionalinė teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos teisių tarnyba 
nereguliuoja, dokumentus, privalo perduoti paraiškas pensijų institucijoms, atsakingoms už 
minėtas sistemas.

Iš pateiktų paaiškinimų galima spręsti, kad institucijos vėlavo išnagrinėti peticijos pateikėjo 
prašymą todėl, kad tame procese dalyvavo įvairios Rumunijos institucijos. Kadangi šios 
srities Bendrijos teisės aktais koordinuojamos, o ne derinamos socialinės apsaugos sistemos, 
kiekviena valstybė narė atsakinga už savo institucijų struktūros organizavimą. 

Nacionalinė teisių į pensiją ir kitų socialinės apsaugos teisių tarnyba Komisijai patvirtino, kad 
kompetentingai institucijai pateikus užpildytą formą E205, ši forma bus perduota atitinkamai 
Austrijos institucijai.   

Išvados

Komisija nenustatė jokių Bendrijos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srities nuostatų 
pažeidimų. Jei Austrijos pensijų institucija per pagrįstą laiką negaus formos E 205 RO, 
Komisijos tarnybos vėl imsis nagrinėti šią problemą kartu su susijusiomis kompetentingomis 
institucijomis.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisijos pastabos

Rumunijos Krašto apsaugos ministerijos Finansinių išteklių ir apskaitos departamentas 
(Bukareštas) 2010 m. rugsėjo 28 d. raštu paprašė peticijos pateikėją pateikti tam tikrus 
dokumentus, kad jam galėtų būti skirta kariškių pensija, kaip antai paso ir (arba) kitų 
dokumentų, nurodančių jo nuolatinę ar įprastą gyvenamąją vietą, kopiją, karo tarnybos 
knygelės ir (arba) kitų dokumentų, patvirtinančių, kad jis dirbo karo tarnyboje, kopiją, darbo 
knygelę (patvirtinančią bet kokį civilinio pobūdžio darbą), sprendimo dėl pensijos ar pensijos 
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mokėjimo lapelio kopiją, jei anksčiau jis yra gavęs kokią nors kariškių pensiją. 

Kaip nurodoma 2009 m. spalio 9 d. rašte, Austrijos pensijų institucija nuo 2009 m. spalio 1 d. 
peticijos pateikėjui išmokėjo 707,33 EUR (atskaičius mokesčius) laikinąją pensiją.

Iš 2011 m. vasario 9 d. peticijos pateikėjo rašto galima suprasti, kad jis reikalauja savo 
pensijos iš Rumunijos, be to, iš Rumunijos valdžios institucijų reikalauja atlyginti žalą, kuri 
siekia 500 000 EUR.

Tyrimo Rumunijoje dėl pensijos klausimu peticijos pateikėjui patariama pateikti Rumunijos 
institucijai prašomus dokumentus, kaip prašyta 2009 m. rugsėjo 28 d. rašte. Šiuo atžvilgiu 
atnaujintomis reglamentais (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009 įtvirtintomis koordinavimo 
taisyklėmis nustatomos piliečių ir institucijų pareigos.

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad piliečiai, 
kreipdamiesi dėl pensijos, institucijoms pateikia reikalingą informaciją, ypač pagal 
nacionalinės teisės aktus būtinus patvirtinamuosius dokumentus, visą turimą atitinkamą 
informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su draudimo laikotarpiais (įstaigos, 
identifikavimo numeriai), įdarbinimu (darbdaviai) ar savarankišku darbu (veiklos pobūdis ir 
vieta) ir gyvenamąja vieta (adresai), kurie galėjo būti įgyti pagal kitus teisės aktus, ir nurodo 
tokių laikotarpių trukmę.

Kalbant apie valstybių narių pareigas piliečiams, jų veiksmai grindžiami „viešojo 
administravimo, veiksmingumo, aktyvios pagalbos, greito vykdymo ir prieinamumo, įskaitant 
e. prieinamumą, visų pirma neįgaliesiems bei pagyvenusiems asmenims, principais“ 
(Reglamento (EB) Nr. 987/2009 2 straipsnio 1 dalis); įstaigos nedelsdamos keičiasi 
duomenimis (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 2 straipsnio 2 dalis) ir teikia patogias vartotojui 
paslaugas (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 3 straipsnio 1 dalis).
Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 76 straipsnio 4 dalį įstaigos privalo informuoti, 
bendradarbiauti, laikytis tinkamo administravimo principo ir per pagrįstą laikotarpį atsakyti į 
visus paklausimus.

Taigi ES teisės lygmeniu nėra reikalavimo, kad valstybė narė privalo išnagrinėti paraišką dėl 
pensijos per nustatytą laiką.

Dėl peticijos pateikėjo reikalavimo atlyginti žalą reikia pažymėti, kad pagal pirmiau 
nurodytas koordinavimo taisykles tokios sankcijos nenumatytos. Kadangi atitinkamų 
ES teisės aktų nėra, kiekvienos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatomi 
kompensacijos dydžio skaičiavimo kriterijai. Jei peticijos pateikėjas mano, kad patyrė 
nuostolių ar žalą, kompensaciją už juos gali skirti tik nacionalinės valdžios institucijos ar 
teismai.

Išvados

Komisija peticijos pateikėjui pataria pateikti Rumunijos institucijai reikalingą informaciją. 
Komisija taip pat nusiųs Rumunijos atstovui Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
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administracinėje komisijoje raštą, kuriame bus pažymėta, kad pirmiau minėti principai 
taikomi nagrinėjant paraiškas dėl pensijų.“


