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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1480/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Eva Margulius, par grūtībām saistībā ar viņas pensijas tiesību nodošanu 
no Rumānijas Ungārijai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Rumānijas valstspiederīgā un pašlaik dzīvo Ungārijā, lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību, lai nodrošinātu viņas pensijas pareizu aprēķinu. Viņa norāda, 
ka 28 gadus ir strādājusi Rumānijā un pēc tam no 1996. gada līdz aiziešanai pensijā 
2009. gadā — Ungārijā. Viņa norāda, ka viņas pensija par Ungārijā nostrādāto laikposmu ir 
ļoti maza (līdzvērtīga EUR 40) un ka, neraugoties uz atkārtotiem lūgumiem Rumānijas varas 
iestādēm kopš 2004. gada, tās joprojām nav veikušas viņas pensijas pārrēķinu par viņas 
nodarbinātības laika posmu Rumānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katrai dalībvalstij ir tiesības brīvi noteikt 
savu sociālā nodrošinājuma sistēmu nosacījumus, tostarp sniedzamos pabalstus, atbilstības 
kritērijus, pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo izmaksu apjomu. ES tiesību akti, īpaši 
Regula (EK) Nr. 883/2004, ievieš kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām valsts 
varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts 
tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipi. 
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Komisijas dienesti sazinājās ar Rumānijas varas iestādēm, lai precīzāk noskaidrotu šo 
jautājumu. Rumānijas varas iestādes atbildēja šādi:

„.. CNPAS dati liecina, ka 1947. gada 20. septembrī dzimusī M. kundze (lūgumraksta 
iesniedzēja) sākotnēji pieprasījusi atzīt viņas darba stāžu (periodu, par kuru veiktas iemaksas 
Rumānijas pensiju sistēmā) saskaņā ar Rumānijas Tautas Republikas valdības un Ungārijas 
Tautas Republikas valdības starpā 1961. gadā noslēgto Konvenciju par sadarbību sociālos 
jautājumos, jo 2004. gadā viņa pārcēlusies uz dzīvi Ungārijā. Saskaņā ar šo divpusējo tiesību 
aktu, kas bija spēkā līdz 2006. gada 1. novembrim, ja persona bija strādājusi Rumānijā un 
veikusi iemaksas Rumānijas sociālā nodrošinājuma sistēmā, pēc šīs personas pārcelšanās uz 
dzīvi Ungārijā varēja atzīt zināmu darba stāža periodu. CNPAS izdeva šādu dokumentu un 
nosūtīja to M. kundzei. Mēs norādām, ka pirms pārcelšanās uz jauno dzīvesvietas valsti 
M. kundze Rumānijā nebija ieguvusi tiesības saņemt pensiju.
Pēc tam Ungārijas kompetentā pensiju iestāde (Közép Magyarországi Regionalis 
Nyugdijbiztositasi Igazgatóság) nosūtīja CNPAS dažus dokumentus, kas attiecas uz Padomes 
Regulā (EEK) Nr. 1408/71 un Padomes Regulā Nr. 574/72 noteiktajām Kopienas tiesībām uz 
pensiju, proti, Eiropas standarta veidlapu E 202 HU, kurā norādīts, ka minētā persona 
iesniegusi pieprasījumu vecuma pensijas saņemšanai no 2009. gada 21. jūlija, un veidlapu 
E 205 HU, kā arī apliecinātas dokumentu kopijas, kas apstiprina viņas darba stāža ilgumu 
Rumānijā.
Minētie dokumenti tika nosūtīti Bihoras apgabala pensiju iestādei (vietējā pensiju iestāde, kur 
M. kundze bija reģistrēta Rumānijā). Bihoras pensiju iestāde atbildēja, ka minētā veidlapa 
E 205 HU apstiprina, ka apdrošināšanas periods Ungārijas sistēmā līdz 2008. gada 
31. decembrim aptver 11 gadus un 306 dienas. Pēc tam Rumānijas vietējā pensiju iestāde 
pieprasīja, lai Ungārijas pensiju iestāde apstiprina apdrošināšanas periodu no 2009. gada 
1. janvāra līdz 2009. gada 20. jūlijam, kad saskaņā ar ierakstu veidlapā E 202 HU minētā 
persona beidza strādāt Ungārijā. Ungārijas iestāde 2010. gada 7. aprīlī Bihoras vietējai pensiju 
iestādei nosūtīja jaunu veidlapu E 205 HU, kurā apstiprināts apdrošināšanas periods Ungārijā 
līdz 2009. gada 20. jūlijam. Tādējādi Bihoras apgabala pensiju iestāde 2009. gada 30. aprīlī 
varēja izdot lēmumu Nr. 315067 par pensijas piešķiršanu un noteikt, ka tiesības saņemt 
pensiju stājas spēkā 2009. gada 21. jūlijā. Lēmums par pensijas izmaksu tika nosūtīts 
Ungārijas sociālās apdrošināšanas iestādei un attiecīgajai personai. Pensiju sāka maksāt 
2010. gada jūnijā …”

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka lūgumraksta iesniedzējas vēstule Eiropas Parlamentam datēta ar 2009. gada 
19. oktobri un ka Rumānijas kompetentā iestāde Bihorā pensiju sāka maksāt 2010. gada 
jūnijā, Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējas problēma ir atrisināta, jo tagad viņa 
saņem savu Rumānijas pensiju.


