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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0081/2009 dėl darbuotojų judumo ES ir teisių į pensiją, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis A. L. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduria asmenys, dirbę ir 
gyvenę skirtingose ES valstybėse narėse, norėdami pasinaudoti visomis savo teisėmis į 
pensiją pagal tai, kiek iš viso metų jie dirbo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas, Ispanijos pilietis, apskritai skundžiasi, kad asmenys, dirbę daugiau kaip 
vienoje valstybėje narėje, gauna mažesnę senatvės pensiją. Peticijos pateikėjas konkrečiai 
nurodo tai, kad kai kuriose valstybėse narėse teisė gauti visą pensiją priklauso nuo įmokų 
mokėjimo daugiau kaip 30 metų. Peticijos pateikėjas teigia, kad asmuo, dirbęs dviejose ar 
daugiau valstybių narių, neturi teisės gauti visą senatvės pensiją.  

Komisijos pastabos
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Bendrijos socialinės apsaugos srities nuostatomis reglamentuojamas socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimas, bet ne suderinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali pati 
nustatyti konkrečias savo nacionalinės socialinės apsaugos sistemos taisykles, visų pirma tai, 
kas turi būti draudžiamas pagal jos teisės aktus, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis 
skiriamos ir kaip turėtų būti mokami įnašai. Tačiau ES teisėje, visų pirma reglamentuose (EB) 
Nr. 1408/71 ir 574/72, nustatytos bendrosios taisyklės ir principai, kurių reikia laikytis taikant 
nacionalinius įstatymus. Šių taisyklių tikslas – užtikrinti, kad įvairių nacionalinės teisės aktų 
taikymas neturėtų neigiamo poveikio asmenims, įgyvendinantiems savo laisvo judėjimo 
Europos Sąjungoje teisę.  

Kalbant apie teisę į senatvės pensiją, reglamentuose (EB) Nr. 1408/71 ir 574/72 nustatomos 
išsamios įstatymais nustatytų senatvės pensijų apskaičiavimo tais atvejais, kai asmuo dirbo 
daugiau negu vienoje EEE valstybėje narėje (iš Šveicarijoje), taisyklės. Šios taisyklės 
specialiai sukurtos tam, kad būtų apsaugoti asmenys, kurie juda po įvairias valstybes nares ir 
taip judėdami socialinio draudimo įmokas moka skirtingose valstybėse. Visų pirma šiomis 
taisyklėmis garantuojama, kad, jeigu draudimo laikotarpis nėra pakankamas, jog pakaktų 
darbo stažo, kurio gali būti reikalaujama pagal valstybės narės teisės aktus siekiant įgyti teisę į 
pensiją, turi būti atsižvelgiama ir į kitose valstybėse įgytus draudimo laikotarpius (taikant 
sumavimo principą).   

Taigi, jeigu asmuo dirbo ir buvo apdraustas 10 metų valstybėje narėje A, 5 metus valstybėje 
narėje B ir 25 metus valstybėje narėje C, valstybė narė A pirmoji pagal savo nacionalinės 
teisės aktus apskaičiuoja pensijos sumą, į kurią šis asmuo turės teisę po 40 draudimo metų. 
Atlikus tokį apskaičiavimą nustatoma teorinė suma. Tada valstybė narė A apskaičiuoja faktinę 
sumą, kurią ji mokės asmeniui, proporcingai apskaičiuodama teorinę sumą, atitinkančią 
faktinius draudimo laikotarpius, įgytus valstybėje A (šiuo atveju 10/40). Valstybės narės B ir 
C taip pat apskaičiuoja savo teorinę sumą ir proporcingą pensiją, mokėtiną šiam asmeniui 
pagal jo darbo stažą jose.

Galutinis rezultatas – asmuo, dirbęs keliose valstybėse narėse, gaus senatvės pensiją iš 
kiekvienos iš tų valstybių narių ir kiekviena valstybė mokės nacionalinę pensiją, atitinkančią 
joje įgytus draudimo laikotarpius.  

Šiuose reglamentuose taip pat reikalaujama, kad nesumažinta, nepakeista ir nesustabdyta 
senatvės pensija būtų mokama bet kurioje EEE teritorijos (ir Šveicarijos) vietoje, kurioje 
gyvena ar būna buvęs darbuotojas migrantas.
  
Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 bus pakeisti, greičiausiai 2010 m. kovo 1 d., nauju 
Reglamentu (EB) Nr. 883/04 ir nauju įgyvendinamuoju reglamentu. Šiais naujais socialinio 
draudimo koordinavimo reglamentais nebus pakeistas darbuotojų, kurie judėjo tarp skirtingų 
valstybių narių, pensijų apskaičiavimo metodas.

Išvados

Komisijos tarnybos mano, kad, kalbant apie valstybines senatvės pensijas darbuotojams, kurie 
judėjo tarp skirtingų valstybių narių, reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 klausimai, 
dėl kurių skundžiasi peticijos pateikėjas, jau išspręsti.“


