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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0657/2009 dėl Rumunijos valdžios institucijų atsisakymo mokėti 
Rumunijoje uždirbtą pensiją asmeniui, gyvenančiam Vokietijoje, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis Antoniu Wyhnalek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dirbo Rumunijoje iki to laiko, kol 1991 m. išvyko į Vokietiją. Jis 
skundžiasi, kad Rumunijos valdžios institucijos atsisako jo Rumunijoje uždirbtą pensiją 
pervesti į jo banko sąskaitą Vokietijoje. Vokietijos valdžios institucijos, atsakingos už 
pensijas, išsiuntė raštą Rumunijos institucijoms, tačiau tai nieko nepakeitė. Peticijos 
pateikėjas prašo pagalbos įpareigojant Rumunijos valdžios institucijas įvykdyti savo prievolę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 18 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

Tarpvalstybiniais atvejais socialinio draudimo išmokos turėtų būti išmokamos pagal 
Reglamento Nr. 1408/71 88 straipsnį1, Reglamento Nr. 574/72 53 straipsnio 1 dalį2 ir 

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, OL L 149,1971 7 5, p. 2
2 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl 
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, OL L 74, 1972 3 27, p. 1
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Reglamento Nr. 574/72 6 priede išdėstytą procedūrą1. Rumunija turi atlikti tiesioginį 
pavedimą, nes ji nurodyta 6 priede2.

Nors ir įprasta, kad institucijos, atsakingos už pensijų mokėjimą vienoje valstybėje narėje 
moka pensiją kitoje valstybėje narėje gyvenančiam asmeniui į pastarojoje valstybėje narėje 
atidarytą banko sąskaitą, tačiau Reglamento Nr. 1408/71 88 straipsnyje nustatyta, kad pinigai 
iš vienos valstybės narės i kitą valstybę narę pervedami remiantis atitinkamų valstybių narių 
sudarytomis sutartimis. Pažymėtina, kad jeigu tarp dviejų valstybių narių tokios sutartys 
nesudarytos, minėtų valstybių kompetentingos valdžios institucijos arba atsakingos už 
tarptautinius atsiskaitymus institucijos abipusiu susitarimu nustato priemones šiems 
pervedimams atlikti. 

Šiuo metu galiojančios socialinių išmokų mokėjimų kitoje valstybėje narėje taisyklės 
nustatytos aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Nors šiuo metu tarpvalstybinis išmokų 
mokėjimas paprastai atliekamas tarptautiniu banko pavedimu, tuo atveju jeigu valstybė narė 
Reglamento Nr. 574/72 6 priede nurodė taikysianti tiesioginį mokėjimą, Komisijos nuomone, 
valstybė narė gali nustatyti mokėjimo priemones savo nuožiūra, jeigu šios priemonės nėra 
neproporcingos ir netrukdo laisvam judėjimui (pvz., mokėjimas gali būti atliktas išrašant 
čekį).

Anksčiau Komisija jau buvo gavusi dvi panašias peticijas3 ir kreipėsi į Rumunijos valdžios 
institucijas, kad šios pateiktų paaiškinimą. Komisijai įsikišus, abiem atvejais Rumunijos 
valdžios institucijos sumokėjo pensijas į peticijų pateikėjų banko sąskaitas Vokietijoje. 
Kompetentingos Rumunijos institucijos kelis kartus patikino Komisijos tarnybas 
užtikrinsiančios, kad ateityje pensijų mokėjimai į Vokietiją bus atlikti, jei tik suinteresuotas 
asmuo pateiks visą reikiamą informaciją tarpininkaujant gyvenamosios vietos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms. 

Komisija peticijos pateikėjui rekomenduoja pakartotinai kreiptis į savo gyvenamosios vietos 
valstybės narės kompetentingas institucijas. Valstybių narų kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų bendrauti tarpusavyje, pateikti peticijos pateikėjui informaciją apie jo teises 
ir pareigas ir vadovaudamosi abipusio bendradarbiavimo principu išspręsti šią problemą 
(Reglamento Nr. 574/72 84 straipsnis).

Komisija taip pat kreipsis į Rumunijos valdžios institucijas siekdama užtikrinti, kad daugiau 
nebekiltų jokių sunkumų dėl tiesioginių pensijų mokėjimų, kaip šiemet jau pranešė 
Rumunijos valdžios institucijos.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

Komisija, išsiuntusi paskutinį pranešimą, pakartotinai kreipėsi į Rumunijos valdžios 
institucijas ir paprašė ištirti skundą. Komisijai buvo pranešta, kad peticijos pateikėjas pensiją 
gauna ne pagal bendrą įstatymais nustatytą socialinio draudimo sistemą, o pagal karių pensijų 

                                               
1 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl
socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, OL L 74, 1972 3 27, p. 1
2 Reglamento Nr. 574/72 6 priedo V punktas (RUMUNIJA. Tiesioginis mokėjimas).
3 Peticija Nr. 0776/2007, kurią pateikė Mihail Dan Lazar ir peticija Nr. 599/2008, kurią pateikė I-M Koszin
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sistemą ir kad pensija mokama pagal Rumunijos krašto apsaugos ministerijos pensijų sistemą. 
Kadangi ši pensijų sistema nėra bendros socialinio draudimo sistemos dalis ir dėl to, kad nėra 
nustatytos procedūros, pagal kurią pensijos būtų pervedamos į kitą valstybę narę, Rumunijos 
darbo, šeimos reikalų ir socialinės apsaugos ministerija ėmėsi veiksmų ministerijų lygmeniu 
siekdama išspręsti šią problemą.

Po to, kai buvo imtasi šių veiksmų, Rumunijos krašto apsaugos ministerija inicijavo 
procedūrą, skirtą pensijų pervedimą ES reglamentuojančiam susitarimui su banku sudaryti. 
Galiausiai Komisijai buvo pranešta, kad nuo 2010 m. birželio mėn. peticijos pateikėjo kario 
pensija mokama į jo banko sąskaitą Vokietijoje. Taigi, klausimas išspręstas taip, kaip 
pageidavo peticijos pateikėjas.

5. Komisijos atsakymas (REV. II), gautas 2013 m. kovo 27 d.

Peticijos pateikėjas 2012 m. gegužės mėnesį vėl kreipėsi į Peticijų komitetą ir skundėsi, kad 
jo Rumunijos kariškio pensija buvo sumažinta ir kad jis nebuvo paaukštintas į pulkininkus 
Rumunijoje. Jis teigia, kad per paskutinius penkis mėnesius jis gavo 2 080,38 eurų, o turėjo 
gauti 3 028,57 eurų. Todėl jis mano, kad Rumunijos valdžios institucijos neteisėtai iš nuo jo 
pensijos nuskaičiavo 948,19 eurų, ir pateikė skundą kompetentingai Rumunijos valdžios 
institucijai.

Iš peticijos neaišku, kokio pobūdžio peticijos pateikėjo pensijos sumažinimas buvo padarytas 
ir ar šis sumažinimas nėra mokestis arba socialinės apsaugos įmoka. Komisijos tarnybos taip 
pat buvo informuotos, kad 2012 m. Rumunijos kariškių pensijos buvo sumažintos dėl 
ekonominės krizės ir dėl to, kad jos buvo labai didelės palyginti su vidutiniais atlyginimais ir 
pensijomis, mokamomis iš bendros įstatymais nustatytos socialinio draudimo sistemos, 
Rumunijoje. Todėl Komisija gali tik bendrai pakomentuoti.

Jeigu peticijos pateikėjas gauna ir Rumunijos, ir Vokietijos pensiją (iš peticijos neaišku), jis 
turi draustis sveikatos draudimu tik vienoje valstybėje narėje, šiuo atveju – Vokietijoje, 
kurioje jis gyvena. Vokietija, išskaičiuodama sveikatos draudimo įmokas, privalomas 
Vokietijoje, gali taip pat atsižvelgti į jo Rumunijos pensiją. Komisija negali vertinti kaltinimų 
dėl sumažintos Rumunijos pensijos, nes neaišku, kaip ir kokiu teisiniu pagrindu ji buvo 
sumažinta. Pensijos skaičiavimas ir įmokos iš esmės priklauso nacionalinės, o ne ES 
kompetencijos sričiai. ES teisės aktų nuostatomis, konkrečiai Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, 
nustatomos bendros taisyklės ir principai, kurių privalo laikytis visos nacionalinės valdžios 
institucijos, taikydamos nacionalinės teisės aktus. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant 
skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principų.

Komisija negali vertinti peticijos pateikėjo laipsnio Rumunijos armijoje ir jo galimo 
paaukštinimo. 

Šis skundas nesusietas su pradine peticija ir neaišku, ar susijęs su kaltinimais dėl peticijos 
pateikėjo pensijos sumažinimo. Komisija negalėjo nustatyti jokių ES teisės pažeidimų ir siūlo 
peticijos pateikėjui, jeigu jis mano, kad jo pensijos sumažinimas arba sumažinimas apskritai 
neteisėtas, skųstis pagal Rumunijos teisę.


