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Tema: Peticija Nr. 0688/2011 dėl pensijų skaičiavimo, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Valeriu Costea

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas paaiškina, kad jis beveik 22 metus dirbo Rumunijoje, o 2001 m. persikėlė 
į Ispaniją, kurioje dirbo iki 2009 m., kol susirgo ir jam buvo nustatytas 55 proc. neįgalumo 
lygis. Rumunijos valstybinis pensijų fondas nepripažįsta jo neįgalumo lygio ir atsisako skirti 
jam pensijų išmokas pagal Bendrijos teisės aktus, nes jis neįvykdė Rumunijos teisės aktuose 
nustatyto reikalavimo ne mažiau kaip 35 metus mokėti pensijų įmokas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Apskritai, socialinės apsaugos srityje ES teisės aktais numatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. ES teise neapribojama valstybių narių teisė tvarkyti savo 
socialinės apsaugos sistemas ir kadangi ši sritis nesuderinta ES lygmeniu, kiekviena valstybė 
narė savo teisės aktais nustato sąlygas, kuriomis suteikiama teisė į socialinio draudimo 
išmokas, taip pat tokių išmokų dydį ir laikotarpį, už kurį jos teikiamos. Tačiau naudodamosi 
šia teise valstybės narės privalo laikytis ES teisės, o ypač Sutarties nuostatų dėl darbuotojų 
judėjimo laisvės, kuriomis kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui suteikiama laisvė judėti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje, taip pat jos privalo laikytis Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004, kuriuo nustatomos bendros taisyklės ir principai, kurių taikydamos nacionalinę 
teisę turi laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos, nuostatų. Šiomis taisyklėmis 
užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinius teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių 
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vienodų sąlygų ir nediskriminavimo principų.

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 5 straipsnyje nustatytos taisyklės dėl senatvės pensijų trumpai 
gali būti apibūdintos taip (skirtingos taisyklės taikomos, kai draudimo ar gyvenimo šalyje 
laikotarpis yra trumpesnis nei vieneri metai):

 kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje pilietis yra apdraustas, jo duomenys apie socialinį 
draudimą turi būti saugomi, kol sulaukiama pensinio amžiaus. Kitaip tariant, sumokėtos 
įmokos nėra nei pervedamos į kitą valstybę narę, nei išmokamos piliečiui, jei jis nebėra 
apdraustas toje valstybėje narėje.

 Kiekviena valstybė narė, kurioje pilietis yra apdraustas, turi mokėti senatvės pensiją, kai 
sulaukiama pensinio amžiaus. Pavyzdžiui, jei pilietis dirbo trijose valstybėse narėse, jis, 
sulaukęs pensinio amžiaus, gaus tris atskiras senatvės pensijas.

 Ši pensija apskaičiuojama pagal piliečio draudimo duomenis kiekvienoje valstybėje 
narėje. Suma, kurią moka kiekviena valstybė narė, priklauso nuo draudimo trukmės 
atitinkamoje valstybėje.

Remiantis ES taisyklėmis, kiekviena ES valstybė narė turi atsižvelgti į piliečio draudimo 
duomenis kitose valstybėse narėse, jei tai būtina, kad būtų pasiektas mažiausias reikalaujamas 
metų skaičius gauti pensiją toje valstybėje narėje.

Taigi peticijos pateikėjo skundo klausimu derėtų nurodyti, jog darbo Rumunijoje ir Ispanijoje 
laikotarpiai turėtų būti susumuoti, kad būtų galima nustatyti, ar peticijos pateikėja turi teisę į 
Rumunijos senatvės pensiją. Tačiau, susumavus darbo laikotarpius, gali būti nepasiektas 
minimalus darbo laikotarpis, dėl kurio įgyjama teisė gauti pensiją pagal Rumunijos teisės 
aktus. Šiuo atveju, remiantis 2012 m. birželio 18 d. po konsultacijų su Komisija 
kompetentingų Rumunijos valdžios institucijų laišku pateikta informacija, neįvykdytas 
Rumunijos teisės aktuose nustatytas reikalavimas ne mažiau kaip 35 metus mokėti pensijų 
įmokas. Iš viso Ispanijoje ir Rumunijoje peticijos pateikėjas pensijų įmokas mokėjo maždaug 
31 metus.

Neįgalumo sistemos valstybėse narėse labai skiriasi. Vis dėlto daugelyje valstybių narių 
invalidumo pensijos apskaičiuojamos panašiai kaip senatvės pensijos, t. y. invalidumo 
pensijos dydis priklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės. Tokia sistema taikoma 
Rumunijoje (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 44–46 straipsniai).

Atsižvelgiant į peticijos pateikėjo skundą dėl to, kad Rumunijos valdžios institucijos 
nepripažįsta Ispanijoje nustatyto neįgalumo lygio, reikėtų pažymėti, kad neįgalumo lygis 
nustatomas pagal nacionalinės teisės aktus ir nacionaliniai kriterijai smarkiai skiriasi. Tik 
keliais konkrečiais atvejais vienos institucijos sprendimas būtų privalomas visų susijusių 
valstybių valdžios institucijoms. Tai yra atvejai, kai atitinka susijusių valstybių narių teisės 
aktai dėl sąlygų, susijusių su neįgalumo lygiu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
VII priede. Ispanijos ir Rumunijos teisės aktai taip neatitinka. Todėl atsakingos Rumunijos 
valdžios institucijos nėra įpareigotos pripažinti Ispanijos valdžios institucijų nustatyto 
peticijos pateikėjo neįgalumo lygio.
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Daugiau informacijos apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą galima rasti:

 Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en,
 leidinyje „ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos Sąjungoje. 

2010 m. atnaujintas leidimas“, kurį galima rasti adresu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1,

 pensijų koordinavimo brošiūroje, kuri skelbiamas adresu 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1.

IŠVADA

Remiantis informacija, kurią peticijos pateikėjas pateikė Peticijų komitetui, ir palyginus ją su 
informacija, kurią kompetentingos Rumunijos valdžios institucijos yra tiesiogiai pateikusios 
Komisijai, negalima tvirtinti, kad Europos Sąjungos teisė taikyta netinkamai.“


