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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0657/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Antoniu Wyhnalek, par Rumānijas iestāžu atteikumu izmaksāt pensiju, 
tiesības uz kuru iegūtas Rumānijā, saņēmējam, kurš pastāvīgi dzīvo Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādājis Rumānijā pirms pārcelšanās uz Vāciju 1991. gadā. Viņš 
sūdzas, ka Rumānijas iestādes atteikušās pārskaitīt viņa pensiju uz viņa bankas kontu Vācijā. 
Pat par pensijām atbildīgās Vācijas iestādes rakstiski griezušās pie kolēģiem Rumānijā šajā 
jautājumā, bet nav neko panākušas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz palīdzēt viņam un piespiest 
Rumānijas iestādes pildīt savus pienākumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Sociālās nodrošināšanas pabalstu maksājumi pārrobežu gadījumos ir jāveic saskaņā ar 
Regulas (EEK) Nr. 1408/711 88. pantu un Regulas (EEK) Nr. 574/722 53. panta 1. punktu, kā 

                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 

darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 
5.7.1971., 2. lpp.).

2 Padomes 1972. gada 21. marta Regula (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 (OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.).
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arī Regulas (EEK) Nr. 574/721 6. pielikumā noteikto kārtību2.

Kaut gan parasti iestāde, kas atbildīga par pensijas izmaksu kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī 
dzīvojošas personas pensiju pārskaita tieši uz bankas kontu šajā dalībvalstī, Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 88. pantā ir noteikts, ka naudas pārskaitījumiem no vienas dalībvalsts uz otru 
jānotiek saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem nolīgumiem starp iesaistītajām dalībvalstīm. 
Jānorāda, ka gadījumos, kad starp divām dalībvalstīm nav šādu nolīgumu, kompetentajām 
iestādēm, savstarpēji vienojoties, ir jānosaka nepieciešamie pasākumi šādu pārskaitījumu 
veikšanai. 

Pašreizējie noteikumi attiecībā uz sociālās nodrošināšanas pabalstu maksājumiem citā 
dalībvalstī tika ieviesti 1970. gadu sākumā. Lai arī mūsdienās pabalstu pārrobežu maksājumi 
parasti tiek veikti ar starptautiskiem banku pārvedumiem, gadījumā, ja dalībvalsts Regulas 
(EEK) Nr. 574/72 6. pielikumā ir norādījusi, ka tās izmantos tiešo maksājumu, Komisija 
uzskata, ka dalībvalsts var brīvi izvēlēties maksāšanas līdzekļus, ciktāl tie ir samērīgi un 
neierobežo brīvu pārvietošanos (piemēram, var maksāt ar čeku).

Komisija iepriekš jau ir saņēmusi divus līdzīgus lūgumrakstus3 un sazinājusies ar Rumānijas 
varas iestādēm, lai noskaidrotu šo jautājumu. Abi šie gadījumi tika atrisināti, un pēc 
Komisijas iejaukšanās Rumānijas varas iestādes pārskaitīja pensijas uz lūgumrakstu 
iesniedzēju banku kontiem Vācijā. Rumānijas kompetentās iestādes ir vairākkārt apsolījušas 
Komisijas dienestiem nodrošināt, ka nākotnē pensiju maksājumi uz Vāciju tiks veikti ar 
nosacījumu, ka attiecīgā persona paziņos visu nepieciešamo informāciju ar kompetentās 
iestādes starpniecību dalībvalstī, kurā tā dzīvo. 

Secinājumi

Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam vēlreiz sazināties ar kompetento iestādi viņa 
dzīvesvietas dalībvalstī. Dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir savā starpā jāsazinās, jāsniedz 
lūgumraksta iesniedzējam informācija par viņa tiesībām un pienākumiem un jāatrisina 
problēma, savstarpēji sadarbojoties (Regulas (EEK) Nr. 574/72 84. pants).

Komisija arī sazināsies ar Rumānijas varas iestādēm, lai pārliecinātos, ka vairs nepastāv 
problēmas ar tiešajiem pensiju maksājumiem, kā Rumānijas varas iestādes šogad jau 
ziņojušas.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

Kopš pēdējā paziņojuma sniegšanas šajā jautājumā Komisija ir atkārtoti sazinājusies ar 
Rumānijas iestādēm un lūgusi izmeklēt minēto lietu. Komisija tika informēta, ka lūgumraksta 
iesniedzējam liegta nevis pensija, ko piešķir saskaņā ar vispārējo tiesību aktos noteikto 
sistēmu, bet gan militārpersonām paredzētā pensija, ko piešķir saskaņā ar Rumānijas 
Aizsardzības ministrijas noteikto pensiju sistēmu. Tā kā šī pensiju sistēma nav atkarīga no 
vispārējās pensiju sistēmas un nav noteikta procedūra, lai šādu pensiju pārsūtītu uz citu 
                                               
1 Padomes 1972. gada 21. marta Regula (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 

1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu 
ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.

2 Regulas (EEK) Nr. 574/72 6. pielikums, V punkts. Rumānijā — tiešie maksājumi.
3 Lūgumraksts Nr. 0776/2007, ko iesniedza Mihail Dan Lazar, un Nr. 599/2008, ko iesniedza I. M. Koszin.
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dalībvalsti, lietas risināšanā ministrijas līmenī iesaistījās Rumānijas Darba, ģimenes lietu un 
sociālās aizsardzības ministrija, lai atrisinātu šo problēmu.

Pēc šīs apspriešanās Aizsardzības ministrija uzsāka procedūru, lai noslēgtu vienošanos ar 
banku par pensijas pārsūtīšanu uz ES. Visbeidzot, Komisija tika informēta, ka Rumānijas 
valstspiederīgā lūgumraksta iesniedzēja pensija, sākot ar 2010. gada jūniju, tiek pārskaitīta uz 
viņa bankas kontu Vācijā. Tādēļ lieta ir atrisināta, un ir panākts lūgumraksta iesniedzējam 
vēlamais rezultāts.

5. Komisijas atbilde (REV. II), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti sazinājās ar Lūgumrakstu komiteju 2012. gada maijā un 
sūdzējās, ka viņa Rumānijas militārpersonām paredzētā pensija tika samazināta un viņš nav 
ticis paaugstināts par pulkvedi Rumānijā. Viņš apgalvo, ka pēdējo 5 mēnešu laikā ir saņēmis 
EUR 2080,38 paredzēto EUR 3028,57 vietā.  Tādēļ viņš uzskata, ka Rumānijas iestādes ir 
nelikumīgi atvilkušas EUR 948,19 no viņa pensijas un iesniedza pārsūdzību kompetentajā 
Rumānijas iestādē.

No lūgumraksta nav iespējams saprast kāda veida atvilkums tika veikts no lūgumraksta 
iesniedzēja pensijas un vai šis atvilkums ir nodoklis vai sociālās apdrošināšanas iemaksa. 
Komisijas dienesti tika informēti arī par to, ka Rumānijas militārpersonu pensijas 2012. gadā 
tika samazinātas ekonomiskās krīzes dēļ un saistībā ar to augsto līmeni salīdzinājumā ar 
vidējām Rumānijas pensijām vispārējā likumā noteiktajā pensijas mehānismā. Tādēļ 
Komisijas dienesti var sniegt tikai vispārīgus komentārus.

Ja lūgumraksta iesniedzējs saņem Rumānijas un arī Vācijas pensiju (kas nav skaidrs no 
lūgumraksta), viņam jābūt veselības apdrošināšanai tikai vienā dalībvalstī, šajā gadījumā —
dzīvesvietas valstī Vācijā. Vācija var ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja Rumānijas pensiju 
veselības apdrošināšanas maksājumos, kas ir jāveic Vācijā. Komisijas dienesti nevar komentēt 
iespējamos pensiju samazinājumus Rumānijā, jo nav skaidrs, kāda veida atvilkums tika veikts 
no lūgumraksta iesniedzēja pensijas un kāds bija tā juridiskais pamatojums. Pensiju 
aprēķināšana un iemaksas pamatā ir dalībvalstu, nevis ES tiesību jautājums. ES noteikumi, 
īpaši Regula (EK) Nr. 883/2004, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām 
valstu iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem nodrošina, ka dažādu 
valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas 
aizlieguma pamatprincipi.

Komisijas dienesti nevar komentēt lūgumraksta iesniedzēja dienesta pakāpi Rumānijas armijā 
un viņa iespējamo paaugstināšanu dienesta pakāpē. 

Šī sūdzība nav saistīta ar sākotnējo lūgumrakstu un nav pārliecinoša attiecībā uz iespējamiem 
atvilkumiem no lūgumraksta iesniedzēja pensijas. Komisija nevarēja konstatēt ES tiesību aktu 
pārkāpumu un iesaka lūgumraksta iesniedzējam turpināt pārsūdzības procedūru saskaņā ar 
Rumānijas likumiem, ja viņš uzskata, ka viņa militārpersonas pensijas samazinājums vai tās 
vispārējā samazināšana ir nelikumīga.


