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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0967/2010 dėl to, kad Rumunijos pensijų įstaigos nemoka 
peticijos pateikėjui pensijos Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis A. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris 1955–1982 m. dirbo Rumunijoje, dabar yra Vokietijoje gyvenantis 
Vokietijos pilietis. Jis skundžiasi, kad Rumunijos pensijos įstaigos atmetė kelis jo kartus 
siųstus prašymus skirti pensiją už reikalavimus atitinkantį darbo laikotarpį nurodydamos, kad 
už tai atsakingos Vokietijos valdžios institucijos. Be to, 2008 m. lapkričio 18 d. Vokietijos 
pensijų fondas raštu kreipėsi dėl peticijos pateikėjo į Rumunijos pensijų fondą ir parašė toliau 
nagrinėti šį atvejį remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72, nustatančiu Reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems 
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, ir 2005 m. 
balandžio 8 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ir Rumunijos susitarimu dėl socialinės 
apsaugos. Kadangi Rumunijos valdžios institucijos į šį prašymą neatsakė, peticijos pateikėjas 
prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Apskritai, pagal ES socialinės apsaugos srities teisės nuostatas numatyta koordinuoti 
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socialinės apsaugos sistemas, o ne jas suderinti. ES teisėje neribojama valstybių narių teisė 
tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas ir atsižvelgiant į tai, kad ES lygmeniu nėra 
suderintų teisės nuostatų, kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos sąlygos, 
kuriomis suteikiamos socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių išmokų dydis ir laikotarpis, 
už kurį jos suteikiamos. Vis dėlto naudodamosi šia teise, valstybės narės turi laikytis ES 
teisės, visų pirma, Sutarties nuostatų dėl laisvo darbuotojų judėjimo arba kiekvieno Europos 
Sąjungos piliečio teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taip pat 
Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nustatytų bendrų taisyklių ir principų, kurių turi laikytis visos 
nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos nacionalinius teisės aktus. Šiomis taisyklėmis 
užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių 
vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų.

Komisijos tarnybos susisiekė su Rumunijos valdžios institucijomis, kad išsiaiškintų šį 
klausimą. 2011 m. kovo 29 d. raštu Rumunijos nacionalinė pensijų įstaiga, pagrindinė ryšių 
palaikymo įstaiga pensijų srityje, Komisijai pranešė, kad kompetentinga Rumunijos 
institucija, Teritorinė pensijų įstaiga Timišo apskrityje, 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimu 
Nr. 270616 patvirtino, kad peticijos pateikėjas nuo 2008 m. rugpjūčio 8 d. turi teisę į senatvės 
pensiją Rumunijos valstybinėje pensijų sistemoje ir kad nuo 2010 m. gruodžio mėn. Rumunija 
moka pensiją į peticijos pateikėjo sąskaitą. Iš Rumunijos kompetentingos institucijos 
pateiktos informacijos matyti, kad pensijos dydis apskaičiuojamas remiantis peticijos 
pateikėjo gyvenimo Rumunijoje (24 metai ir 8 mėn.) ir Vokietijoje (9 metai ir 8 mėn.) 
laikotarpių duomenimis. Remdamasi Rumunijos valdžios institucijų gauta informacija, 
Komisija mano, kad ES teisė šioje srityje taikyta taip: pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 
45 straipsnio 4 dalį peticijos pateikėjas prašymą skirti pensiją pateikė savo gyvenamosios 
vietos kompetentingai institucijai, t. y. Vokietijos kompetentingai pensijų institucijai. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 987/2009 47 straipsnį ši institucija (kaip ryšių palaikymo įstaiga) atliko 
su peticijos pateikėjo prašymu susijusį tyrimą, įskaitant apsikeitimą duomenimis, 
informavimą apie sprendimus ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti kartu su kitų susijusių 
valstybių narių institucijomis pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 47 straipsnio 1 dalį. Šiuo 
atveju susisiekta su Rumunijos kompetentinga institucija, vėliau patvirtinusia sprendimą 
mokėti Rumunijos pensiją. 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 52 straipsnį peticijos pateikėjas gauna pensiją, 
apskaičiuotą pro rata (proporcingumo) principu: pirmiausia nustatytas teorinis pensijos dydis 
– laikantis taisyklės, kad visus laikotarpius, kuriais peticijos pateikėjas dirbo Vokietijoje ir 
Rumunijoje, reikia sumuoti, tarsi visą šį laiką jis būtų dirbęs Rumunijoje, vėliau, siekiant 
nustatyti tikrąjį pensijos dydį, teorinis dydis perskaičiuotas atsižvelgiant į darbo Rumunijoje 
laikotarpių ir visų darbo laikotarpių (Vokietijoje ir Rumunijoje) santykį. 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 52 straipsnį pensijos dydis apskaičiuojamas remiantis 
kiekvienos valstybės narės teisės aktais.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 7 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
48 straipsnį Rumunijos pensija mokama į peticijos pateikėjo banko sąskaitą.

Remdamasi pirmiau išdėstytais faktais, Komisija neįžvelgė jokių ES teisės pažeidimų.“


