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Temats: Lūgumraksts Nr. 0967/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. S., par 
to, ka Rumānijas varas iestādes nemaksā viņam pensiju Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš no 1955. līdz 1982. gadam strādāja Rumānijā, pašreiz ir 
Vācijas valstspiederīgais un dzīvo Vācijā. Viņš sūdzas, ka Rumānijas pensiju iestādes ir 
noraidījušas viņa atkārtotos pieteikumus piešķirt pensiju par attiecīgajiem nodarbinātības 
periodiem, pamatojot to ar to, ka šī lieta ir Vācijas varas iestāžu kompetencē. Lūgumraksta 
iesniedzēja Vācijas pensiju fonds 2008. gada 18. novembra vēstulē arī vērsās pie Rumānijas 
pensiju fonda un lūdza izvērtēt šo jautājumu, ievērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 
par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā, Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību 
Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un 
viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un 2005. gada 8. aprīļa nolīgumu starp Vācijas 
Federatīvo Republiku un Rumāniju par sociālo nodrošinājumu. Tā kā Rumānijas varas 
iestādes nav atbildējušas uz viņa lūgumu, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
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noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu. Tomēr, īstenojot minētās pilnvaras, dalībvalstij ir jāievēro Savienības 
tiesību akti un jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos vai ikviena 
Eiropas Savienības pilsoņa tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, kā 
arī Regula (EK) Nr. 883/2004, kurā paredzēti kopēji noteikumi un principi, kas jāievēro visām 
valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem nodrošina, ka 
dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas pamatprincipi.

Komisijas dienesti sazinājās ar Rumānijas varas iestādēm, lai sīkāk noskaidrotu šo jautājumu.
Rumānijas Valsts pensiju pārvalde, kas ir atbildīgā instance pensiju jomā, 2011. gada 
29. marta vēstulē informēja Komisiju, ka Rumānijas kompetentā iestāde — Timišas 
Reģionālā pensiju pārvalde — 2010. gada 23. septembrī ar Lēmumu Nr. 270616 ir noteikusi 
lūgumraksta iesniedzēja tiesības uz vecuma pensiju Rumānijas valsts pensiju sistēmā no 
2008. gada 8. augusta un ka lūgumraksta iesniedzēja Rumānijas pensija ir maksāta uz viņa 
kontu kopš 2010. gada decembra. Saskaņā ar Rumānijas kompetentās iestādes saņemto 
informāciju šīs pensijas aprēķins ir balstīts uz lūgumraksta iesniedzēja Rumānijā pavadīto 
gadu skaitu (24 gadi un 8 mēneši) un Vācijā pavadīto gadu skaitu (9 gadi un 8 mēneši).
Pamatojoties uz Rumānijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka attiecīgās 
jomas ES tiesību akti ir piemēroti šādā veidā: lūgumraksta iesniedzējs saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 987/2009 45. panta 4. punktu pensijas pieprasījumu iesniedza savas dzīvesvietas 
kompetentajai iestādei, kas ir Vācijas atbildīgā pensiju iestāde. Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 987/2009 47. pantu Vācijas atbildīgā pensiju iestāde kā kontaktiestāde izskatīja 
lūgumraksta iesniedzēja pieprasījumu, un šis process atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 987/2009 
47. panta 1. punktam ietvēra datu apmaiņu, lēmumu paziņošanu un darbības, kas 
nepieciešamas, iesaistot iestādes citās attiecīgajās dalībvalstīs. Šajā gadījumā tā bija 
Rumānijas kompetentā iestāde, ar kuru sazinājās un kura izdeva lēmumu par Rumānijas 
pensiju.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 52. pantu lūgumraksta iesniedzējs saņem Rumānijas 
proporcionālo pensiju, kurai, pirmkārt, tika noteikta teorētiska summa, ņemot vērā noteikumu, 
ka tiek pieskaitīti visi lūgumraksta iesniedzēja Vācijā un Rumānijā pavadītie laika periodi tā, 
it kā tie būtu pavadīti Rumānijā, un, otrkārt, tika noteikta faktiskā summa, teorētiskajai 
summai piemērojot attiecību starp Rumānijā pavadīto periodu ilgumu un kopējo laiku, kas 
pavadīts Vācijā un Rumānijā.

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 883/2004 52. pantam pensijas apjomu aprēķina saskaņā ar katras 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 7. pantu un LESD 48. pantu Rumānijas pensija ir 
pārvesta uz lūgumraksta iesniedzēja bankas kontu.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktiem, Komisija nevar konstatēt nekādus ES tiesību 
aktu pārkāpumus.


