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Tema: Peticija Nr.  1480/2009 dėl problemų, kurios kilo norint iš Rumunijos į 
Vengriją perkelti teises gauti pensiją, kurią pateikė Rumunijos pilietė Eva 
Margulius

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, šiuo metu Vengrijoje gyvenanti Rumunijos pilietė, prašo Europos 
Parlamento pagalbos užtikrinant, kad jai priklausanti pensija būtų apskaičiuota teisingai. Ji 
nurodo, kad 28 metus dirbo Rumunijoje, o tada, nuo 1996 m. iki 2009 m., kuriais sulaukė 
pensinio amžiaus, dirbo Vengrijoje. Peticijos pateikėja teigia, kad jos pensija už darbo 
Vengrijoje laikotarpį yra labai maža (lygi 40 EUR) ir kad, nors ji nuo 2004 m. keletą kartų 
kreipėsi į Rumunijos valdžios institucijas, jos iki šiol nėra apskaičiavusios jai priklausančios 
pensijos už Rumunijoje dirbtus metus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Bendrijos socialinės apsaugos nuostatose numatytas socialinio draudimo sistemų 
koordinavimas, bet ne derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai nustatyti 
savo socialinės apsaugos sistemų aspektus, įskaitant tai, kokios išmokos bus mokamos, 
tinkamumo šioms išmokoms gauti sąlygas, kaip šios išmokos skaičiuojamos ir kiek įmokų 
turėtų būti mokama. ES teisės aktais, visų pirma Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, nustatomos 
bendros taisyklės ir principai, kurių, taikydamos nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis 
visos nacionalinės valdžios institucijos. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus 
nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir nediskriminavimo 
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principų. 

Komisijos tarnybos susisiekė su Rumunijos valdžios institucijomis siekdamos išsiaiškinti šį 
klausimą. Rumunijos valdžios institucijos pateikė tokį atsakymą:

„…Rumunijos valstybinės pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių institucijos (CNPAS) 
įrašai rodo, kad E. M. (peticijos pateikėja), gimusi 1947 m. rugsėjo 20 d., iš pradžių prašė 
pripažinti jos darbo stažo trukmę (įmokų mokėjimo istoriją Rumunijos valstybinėje pensijų 
sistemoje) pagal 1961 m. Rumunijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Liaudies 
Respublikos Vyriausybės konvenciją dėl bendradarbiavimo socialiniais klausimais, nes 
2004 m. ji apsigyveno Vengrijoje. Remiantis šiuo dvišaliu teisės aktu, kuris galiojo iki 
2006 m. lapkričio 1 d., tam tikra Rumunijoje dirbusių ir Rumunijos socialinės apsaugos 
sistemai įmokas mokėjusių asmenų darbo stažo trukmė galėjo būti pripažinta jiems 
apsigyvenus Vengrijoje. CNPAS išdavė ir išsiuntė tokį dokumentą E. M. Atkreipiame dėmesį 
į tai, kad prieš persikeldama į naują gyvenamąją vietą E. M. Rumunijoje negavo jokių teisių į 
pensiją.
Vėliau kompetentinga Vengrijos pensijų institucija (Közép Magyarországi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) nusiuntė CNPAS keletą dokumentų dėl teisių gauti pensiją 
Bendrijoje pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 ir Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 574/72, būtent Europos Sąjungos formą E 202 HU, kurioje nurodoma, kad atitinkamas 
asmuo kreipėsi dėl senatvės pensijos nuo 2009 m. liepos 21 d., ir formą E 205 HU, taip pat 
dokumentų, kuriais patvirtinama darbo stažo trukmė Rumunijoje, patvirtintas kopijas.
Dokumentai buvo persiųsti Bihoro apskrities pensijų biurui (vietos pensijų biurui, kuriame 
E. M. buvo paskutinį kartą registruota Rumunijoje). Bihoro biuras atsakė, kad formoje 
E 205 HU patvirtinamas 11 metų ir 306 dienų draudimo laikotarpis (iki 2008 m. gruodžio 
31 d.) pagal Vengrijos sistemą. Vėliau Rumunijos vietos pensijų biuras paprašė, kad 
Vengrijos pensijų institucija patvirtintų draudimo laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 
2009 m. liepos 20 d., kai atitinkamas asmuo baigė dirbti Vengrijoje, kaip nurodyta formoje 
E 202 HU. 2010 m. balandžio 7 d. Vengrijos institucija Bihoro vietos pensijų biurui nusiuntė 
naują formą E 205 HU, patvirtindama visą draudimo laikotarpį Vengrijoje iki 2009 m. liepos 
20 d. Todėl Bihoro apskrities pensijų biuras 2009 m. balandžio 30 d. galėjo priimti sprendimą 
Nr. 315067 dėl pensijos ir nustatyti, kad teisė gauti pensiją suteikiama nuo 2009 m. liepos 
21 d. Sprendimas dėl pensijos buvo išsiųstas Vengrijos socialinio draudimo institucijai ir 
atitinkamam asmeniui. Pensija pradėta mokėti 2010 m. birželį…“

Išvados

Atsižvelgdama į tai, kad peticijos pateikėjos laiškas Europos Parlamentui yra datuotas 
2009 m. spalio 19 d. ir kad kompetentinga Rumunijos Bihoro institucija pensiją pradėjo 
mokėti 2010 m. birželį, Komisija mano, kad peticijos pateikėjos problema išspręsta, nes dabar 
ji gauna už darbą Rumunijoje jai priklausančią pensiją.“


