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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0081/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A.L.C., par 
darbinieku mobilitāti ES un tiesībām uz pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par grūtībām, ar ko cilvēki, kas savu darba dzīvi ir 
pavadījuši dažādās ES dalībvalstīs, saskaras, cenšoties iegūt pensiju pilnā apmērā, kas 
atspoguļotu kopā nostrādāto gadu skaitu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Spānijas valstspiederīgais, izsaka vispārīgu sūdzību par to, 
ka privātpersonas, kuras ir strādājušas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atrodas neizdevīgā 
situācijā attiecībā uz vecuma pensijas summu, ko tās saņem. Īpaši viņš atsaucas uz to, ka 
dažas dalībvalstis tiesības uz pilnu pensiju ir pakārtojušas noteikumam par iemaksām, kas 
veiktas 30 gadu periodā. Viņš apgalvo, ka privātpersonai, kura ir strādājusi divās vai vairākās 
dalībvalstīs, nav iespējams pretendēt uz tiesībām saņemt pilnu vecuma pensiju.

Komisijas komentāri

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā nosaka sociālās drošības shēmu 
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koordinēšanu, bet ne saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var noteikt valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas detaļas, it īpaši attiecībā uz to, kurš saskaņā ar tās tiesību aktiem tiek 
apdrošināts, kā arī to, kuri pabalsti, ar kādiem noteikumiem un kādā apjomā tiek piešķirti. 
Tomēr ES tiesību akti, īpaši Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72, ievieš kopējus 
noteikumus un principus, kuri jāievēro, piemērojot valsts tiesību aktus. Šo noteikumu mērķis 
ir nodrošināt, lai dažādu valstu tiesību aktu piemērošana nelabvēlīgi neietekmētu cilvēkus, 
kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. 

Attiecībā uz tiesībām saņemt vecuma pensiju Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un 574/72 izklāsta 
detalizētus noteikumus tiesību aktos noteikto vecuma pensiju aprēķināšanai gadījumos, kad 
persona ir strādājusi vairāk nekā vienā EEZ dalībvalstī (un Šveicē). Šie noteikumi tikuši īpaši 
izstrādāti, lai sniegtu aizsardzību cilvēkiem, kuri pārvietojas starp dalībvalstīm, apvienojot 
sociālā nodrošinājuma iemaksas dažādās vietās, kad viņi pārvietojas. Īpaši noteikumi garantē, 
ka gadījumā, ja apdrošināšanas periods nav pietiekami ilgs, lai atbilstu kvalifikācijas 
periodam, ko varētu pieprasīt dalībvalsts tiesību akti tiesību uz pensiju iegūšanai, jāņem vērā 
arī citās dalībvalstīs pabeigtie apdrošināšanas periodi (saskaņā ar summēšanas principu). 

Tādējādi, ja persona 10 gadus strādāja un bija apdrošināta dalībvalstī A, 5 gadus — dalībvalstī 
B un 25 gadus — dalībvalstī C, dalībvalstij A vispirms saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem 
jāaprēķina pensijas summa, ko persona būtu tiesīga saņemt pēc 40 apdrošināšanas gadiem. Šis 
aprēķins rezultātā dod „teorētisko summu”. Pēc tam dalībvalsts A aprēķina reālo summu, ko 
tā maksās privātpersonai, veicot teorētiskās summas proporcionālo aprēķinu atbilstoši 
reālajiem apdrošināšanas periodiem, kas pabeigti dalībvalstī A (šajā gadījumā 10/40). 
Dalībvalstis B un C arī veic savus teorētiskās summas un proporcionālās pensijas, kas 
izmaksājama šai personai, aprēķinus saskaņā ar tajā nostrādāto laiku.

Gala rezultātā persona, kura ir strādājusi vairākās dalībvalstīs saņems vecuma pensiju no 
katras šīs dalībvalsts, katrai valstij maksājot valsts pensiju atbilstoši tajā pabeigtajiem 
apdrošināšanas periodiem. 

Regulas arī pieprasa, lai vecuma pensijas tiktu maksātas neatkarīgi no tā, kurā vietā EEZ 
teritorijā (un Šveicē) dzīvo vai uzturas bijušais ceļojošais darba ņēmējs, neveicot nekādu 
samazināšanu, izmaiņas vai pārtraukšanu.
  
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un 574/72 tiks aizstātas, visticamāk no 2010. gada 1. marta, ar 
jaunu Regulu (EK) Nr. 883/04 un jaunu īstenošanas regulu. Šīs jaunās sociālā nodrošinājuma 
koordinēšanas regulas nemainīs pensiju aprēķināšanas metodi darba ņēmējiem, kuri ir 
pārvietojušies starp dažādām dalībvalstīm.

Secinājumi

Komisijas dienesti uzskata, ka attiecībā uz valsts vecuma pensiju aprēķināšanu darba 
ņēmējiem, kuri ir pārvietojušies starp dalībvalstīm, Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un 574/72 jau 
atrisina jautājumus, par kuriem sūdzas lūgumraksta iesniedzējs.”


