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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts  Nr. 0202/2009, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais SOP, par 
savām problēmām ar Rumānijas pensijas fondu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Rumānijas varas iestāžu atteikumu sniegt informāciju par 
viņa nodarbinātības vēsturi, lai gan to vairākkārt ir pieprasījis viņa Austrijas pensijas fonds. 
Viņš uzskata, ka Rumānijas varas iestādes nav pildījušas savas saistības, un piebilst, ka viņš 
nav vienīgais, kuram ir šādas grūtības. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir Rumānijas pilsonis, kurš pirms 20 gadiem pārcēlās uz Austriju. 
Viņš drīz dosies pensijā, un Austrijas atbildīgā pensiju iestāde ir sākusi veidot viņa 
apdrošināšanas iemaksu uzskaiti. Vēstulē, kas tika nosūtīta 2007. gada 14. martā, Austrijas 
iestāde lūdza Rumānijas pensiju iestādi nosūtīt viņiem lūgumraksta iesniedzēja 
apdrošināšanas iemaksu vēsturi, taču, lai gan tika sūtīti vairāki atgādinājumi, Austrijas iestāde 
vēl nav saņēmusi atbildi.

Kopienas noteikumos sociālā nodrošinājuma jomā paredzēta koordinācija, bet ne sociālā 
nodrošinājuma sistēmu saskaņošana. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmas specifiku, kā arī to, kādus pabalstus var saņemt, saņemšanas 
nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu skaitu. Kopienas tiesību 
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akti, jo īpaši Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/711, nosaka vispārīgus noteikumus un 
principus, kas, piemērojot valstu tiesību aktus, jāievēro visām valsts varas iestādēm.  Tas 
nozīmē, ka valstu tiesību aktu piemērošanā jāņem vērā vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas pamatprincips. Tā tiek nodrošināts, ka dažādu valstu tiesību aktu 
piemērošana nelabvēlīgi neietekmē personas, kas izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties 
Eiropas Savienībā. 

Saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja lūgumu Komisija sazinājās ar Migrējošo darba ņēmēju 
sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas Rumānijas locekli, lai šo lietu izmeklētu. 
Komisija no Rumānijas sadarbības organizācijas, Valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma 
tiesību pārvaldes (CNPS), saņēma šādu informāciju. 

Rumānijas Valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde (CNPS) 2007. gada 
19. novembrī nosūtīja E 205 RO veidlapu (apliecību par lūgumraksta iesniedzēja 
apdrošināšanas iemaksu vēsturi Rumānijā), ko tā bija saņēmusi no Austrijas iestādes, Sibiu 
apgabala Pensiju pārvaldei apstrādei. 
Pārbaudot apdrošināšanas stāžu, par kuru attiecīgā persona Rumānijā veikusi iemaksas, Sibiu 
apgabala Pensiju pārvalde atklāja, ka par iesnieguma apstrādi faktiski ir atbildīga iestāde, kas 
pārvalda militāro pensiju sistēmu. Tādēļ iesniegumu nosūtīja Sibiu apgabala Militārajai 
pārvaldei. Šī iestāde atbildēja Sibiu apgabala Pensiju pārvaldei, ka par šā iesnieguma apstrādi 
atbild Bukarestes 5. rajona Militārā pārvalde. Lietu nosūtīja Bukarestes Municipālajai pensiju 
pārvaldei, kura pēc lūgumraksta iesniedzēja pensijas lietā iekļauto dokumentu izskatīšanas 
atteicās no atbildības par šo lietu un lūdza Bukarestes 4. rajona Militārajai pārvaldei izsniegt 
veidlapu. 

Dažādas Rumānijas kompetentās sociālā nodrošinājuma iestādes ir norādītas Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 574/72 un Padomes 2006. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1791/2006, 
ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās 
brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību 
akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, 
enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā un kur saistībā ar Bulgārijas un 
Rumānijas pievienošanos apstiprināta Rumānijas iekļaušana abu regulu pielikumos. 

Šo regulu pielikumos noteikts, ka Valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību 
pārvalde (CNPAS) ir sadarbības organizācija pensiju lietās un vietējās pensiju pārvaldes, 
Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētās struktūras, kā 
arī Rumānijas Advokātu apdrošināšanas pārvalde ir kompetentās iestādes migrējošo darba 
ņēmēju pensiju tiesību un apbedīšanas pabalstu noteikšanas un izmaksāšanas lietās.

Saskaņā ar informāciju, kas tika saņemta no Rumānijas CNPAS (kompetentās iestādes, kas 
nosaka uz migrējošajiem darba ņēmējiem attiecināmos tiesību aktus un ir sadarbības 
organizācija pensiju lietās), tā ir izveidojusi un Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī publicējusi 
norādījumus Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 piemērošanai, lai 
                                               
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., 2. lpp.
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nodrošinātu, ka tās ir saistošas trešām personām. 
Saskaņā ar 6. pantu „Vispārīgos norādījumos par Regulas Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 
piemērošanu” par šo regulu piemērošanu ir atbildīgas vietējās pensiju pārvaldes un 
neintegrētu pensiju sistēmu specializētās struktūras, kas piešķir pabalstus saskaņā ar to 
darbībai piemērojamiem tiesību aktiem, turpretī par Eiropas sadarbības veidlapu aizpildīšanu 
un nosūtīšanu ir atbildīga iepriekš minētā kompetentā iestāde.
Šo norādījumu 9. panta 1. punkts nosaka, ka, lai piemērotu Regulu Nr. 1408/71 un 
Nr. 574/72, neintegrēto pensiju sistēmu specializētajām struktūrām jāsadarbojas ar 
atbilstošajām ārvalstu iestādēm, izmantojot valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma 
tiesību sistēmu, kas darbojas kā koordinējošā sistēma Rumānijā un par ko ir atbildīga CNPAS.
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 un valsts norādījumiem par šo nozari reglamentējošu 
Kopienas tiesību aktu piemērošanu, saņemot pieteikumus, ko iesniegušas ārvalstī dzīvojošas 
personas, kuras Rumānijā bijušas apdrošinātas tikai neintegrētās pensiju sistēmās, ko 
nepārvalda CNPAS, Rumānijas vietējām pensiju pārvaldēm ir jānosūta pieteikumi attiecīgo 
sistēmu pensiju pārvaldēm.

No šiem paskaidrojumiem izriet, ka lūgumraksta iesniedzēja pensijas pieteikuma apstrādes 
iespējamās kavēšanās iemesls ir tas, ka lietā ir iesaistītas dažādas Rumānijas varas iestādes. 
Tā kā šo nozari reglamentējošie Kopienas tiesību akti sociālā nodrošinājuma sistēmas 
koordinē, bet ne saskaņo, katra dalībvalsts pati ir atbildīga par tās iestāžu struktūras 
organizēšanu. 

CNPAS apstiprināja Komisijai, ka pēc aizpildītās E205 veidlapas saņemšanas no kompetentās 
iestādes to nosūtīs attiecīgajai Austrijas varas iestādei.   

Secinājumi

Komisija neatklāja nekādus Kopienas noteikumu pārkāpumus sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinācijas jomā. Ja Austrijas pensiju iestāde samērīgā laikposmā nesaņems E 205 RO 
veidlapu, Komisijas dienesti atkal sazināsies ar iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisijas apsvērumi

Rumānijas Valsts aizsardzības ministrijas Finanšu resursu un grāmatvedības direktorāts 
Bukarestē 2010. gada 28. septembra vēstulē pieprasīja lūgumraksta iesniedzējam nosūtīt 
šādus konkrētus dokumentus, lai izskatītu iespēju piešķirt militārā dienesta pensiju: pases 
un/vai citu dokumentu kopiju, kuros norādīta viņa mājas adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta, 
militārā dienesta apliecības un/vai citu dokumentu kopiju, kuros norādītas ziņas par viņa 
darbu militārajā jomā, darba grāmatiņu (kas apliecina civilo nodarbinātību), pensijas 
piešķiršanas lēmuma vai pensijas izmaksas dokumenta kopiju, ja viņš iepriekš ir saņēmis 
militāro pensiju. 

Lūgumraksta iesniedzējs 2009. gada 9. oktobra vēstulē saņēma Austrijas pensiju iestādes 
paziņojumu par iepriekšēju pensijas maksājumu EUR 707,33 apjomā neto, kas stājās spēkā 
2009. gada 1. oktobrī.
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No lūgumraksta iesniedzēja 2011. gada 9. februāra vēstules var saprast, ka viņš pieprasa 
Rumānijas pensiju un papildus pieprasa Rumānijas iestādēm zaudējumu atlīdzināšanu par 
EUR 500 000.

Attiecībā uz pensijas lietas izmeklēšanu Rumānijā lūgumraksta iesniedzējam iesaka nosūtīt 
Rumānijas iestādei 2009. gada 28. septembra vēstulē prasītos dokumentus. Šajā saistībā ar 
modernizētajiem koordinēšanas noteikumiem Regulā (EK) Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009 
nosaka pilsoņu un iestāžu pienākumus.

Regulas (EK) Nr. 987/2009 46. panta 1. punktā noteikti pienākumi pilsoņiem, pieprasot 
pensiju, sniegt nepieciešamo informāciju iestādēm, proti, pievienot pieteikumam valsts tiesību 
aktos noteiktos apliecinājuma dokumentus, piemēram, visu pieejamo informāciju un 
apliecinājuma dokumentus, kas attiecas uz apdrošināšanas periodiem (iestādes, identifikācijas 
numuri), nodarbinātību (darba devēji) vai pašnodarbinātību (darbības veids un vieta) un 
dzīvesvietu (adreses), kuri var būt pabeigti saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem, kā arī šo 
periodu ilgumu.

Attiecībā uz dalībvalstu iestāžu pienākumiem pret pilsoņiem to rīcība „ir balstīta uz 
sabiedrisko pakalpojumu, efektivitātes, aktīvas palīdzības, ātras pārsūtīšanas principiem un 
pieejamību, tostarp e-pieejamību, jo īpaši invalīdiem un vecākiem cilvēkiem” (Regulas (EK) 
Nr. 987/2009 2. panta 1. punkts); datu apmaiņai jānotiek nekavējoties (Regulas (EK) 
Nr. 987/2009 2. panta 2. punkts) un iestādes nodrošina lietotājdraudzīgu pakalpojumu 
sniegšanu (Regulas (EK) No 987/2009 3. panta 1. punkts). 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 76. panta 4. punktā noteikts, ka iestādes informē, sadarbojas, 
ievēro labas pārvaldības principu un atbild uz visiem jautājumiem pieņemamā termiņā.

ES tiesību aktu līmenī nav precīzi noteikts termiņš, kādā dalībvalstij jāapstrādā pensijas 
pieteikumi.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja prasību atlīdzināt zaudējumus iepriekminētajos 
koordinēšanas noteikumos nav paredzēta šāda sankcija. Tā kā nav attiecīga ES tiesību akta, 
katras dalībvalsts tiesību sistēmai jāizveido kritēriji atlīdzinājuma nokārtošanas ilguma 
noteikšanai. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir cietis zaudējumus, tikai valstu iestādes 
vai tiesas var nolemt tos atlīdzināt.

Secinājumi

Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam nosūtīt vajadzīgo informāciju Rumānijas iestādei. 
Komisija vienlaikus nosūtīs vēstuli Rumānijas pārstāvim Sociālās nodrošināšanas sistēmu 
administratīvās komitejā, uzsverot, ka, izmeklējot pensijas pieteikumu, piemēro iepriekš 
minētos principus.


