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Valeriu Costea, par pensijas aprēķinu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka viņš strādāja Rumānijā gandrīz 22 gadus, līdz 2001. gadā 
pārcēlās uz Spāniju, kur strādāja līdz 2009. gadam, kad viņš saslima un ieguva invaliditātes 
pakāpi ar darbaspēju zudumu 55 % apmērā. Rumānijas Valsts pensiju fonds neatzīst viņa 
invaliditātes pakāpi un atsakās piešķirt viņam Kopienas pensiju, jo viņš vēl nav veicis visas 
pensijas iemaksas, kas jāveic vismaz 35 gadus, kā tas noteikts Rumānijas tiesību aktos. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Kopumā ES tiesību aktos sociālā nodrošinājuma jomā ir paredzēta sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšana, nevis saskaņošana. Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas 
dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu 
noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un 
piešķiršanas periodu. Tomēr, īstenojot minētās pilnvaras, dalībvalstij ir jāievēro Savienības 
tiesību akti, jo īpaši Līguma noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, kas paredz 
ikvienam Eiropas Savienības pilsonim tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā, kā arī Regula (EK) Nr. 883/2004, kurā paredzēti kopēji noteikumi un principi, kas 
jāievēro visām valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem 
nodrošina, ka dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
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diskriminācijas aizlieguma pamatprincipi. 

Konkrētāk, vecuma pensiju jomā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 883/2004 5. nodaļā, šos 
noteikumus var apkopot šādi (apdrošināšanas vai uzturēšanās periodam, kas nepārsniedz 
vienu gadu, tiek piemēroti citi noteikumi):

 katrā dalībvalstī, kurā pilsonis ir apdrošināts, viņa apdrošināšanas dokumenti tiek 
saglabāti līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Citiem vārdiem sakot, veiktās iemaksas 
netiek pārsūtītas citai dalībvalstij, nedz arī izmaksātas pilsonim, ja viņš vairs nav 
apdrošināts attiecīgajā dalībvalstī;

 katrai dalībvalstij, kurā pilsonis ir apdrošināts, būs viņam jāizmaksā vecuma pensija, kad 
viņš būs sasniedzis pensijas vecumu. Piemēram, ja pilsonis ir strādājis trīs dalībvalstīs, 
sasniedzot pensijas vecumu, viņš saņems trīs atsevišķas vecuma pensijas;

 šī pensija tiks aprēķināta atbilstoši viņa apdrošināšanas dokumentiem katrā dalībvalstī. 
Summa, ko pilsonis saņems katrā dalībvalstī, būs atkarīga no apdrošināšanas ilguma katrā 
dalībvalstī. 

ES noteikumi paredz, ka katrai ES dalībvalstij jāņem vērā pilsoņu apdrošināšanas vēsture 
citās valstīs, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības attiecībā uz minimālo gadu skaitu 
pensijas saņemšanai attiecīgajā dalībvalstī.

Tādējādi attiecībā uz iesniedzēja sūdzību jānorāda, ka, nosakot lūgumraksta iesniedzēja 
tiesības saņemt vecuma pensiju Rumānijā, jāņem vērā Rumānijā un Spānijā pavadītais 
summētais nodarbinātības periods. Tomēr var rasties situācija, ka pēc šādas summēšanas 
netiek sasniegts Rumānijas tiesību aktos noteiktais minimālais nodarbinātības periods pensijas 
saņemšanai. Šajā gadījumā, pamatojoties uz kompetento Rumānijas iestāžu 2012. gada 
18. jūnija vēstulē sniegto informāciju un pēc apspriešanās ar Komisiju, Rumānijas tiesību 
aktos noteiktā prasība attiecībā uz obligātajām pensijas iemaksām, kas jāveic vismaz 35 
gadus, nav izpildīta. Lūgumraksta iesniedzējs ir veicis iemaksas Spānijā un Rumānijā 
aptuveni 31 gadu. 

Dalībvalstu invaliditātes shēmas ievērojami atšķiras. Tomēr daudzās dalībvalstīs invaliditātes 
pensijas tiek aprēķinātas līdzīgi vecuma pensijām, t. i., invaliditātes pensijas apjoms ir 
atkarīgs no apdrošināšanas periodu ilguma. Šāda sistēma tiek piemērota Rumānijā 
(Regulas (EK) Nr. 883/2004 44.–46. pants). 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par to, ka Rumānijas iestādes neatzīst Spānijas 
piešķirto invaliditātes pakāpi, jānorāda, ka invaliditātes pakāpe tiek noteikta atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un valstu kritēriju ziņā pastāv lielas atšķirības. Tikai dažos īpašos gadījumos 
vienas iestādes lēmums būtu saistošs visu pārējo iesaistīto valstu iestādēm. Šie ir gadījumi, 
kad attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos pastāv saskaņa attiecībā uz invaliditātes pakāpes 
nosacījumiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 883/2004 VII pielikumā. Spānijas un Rumānijas 
tiesību aktos nav šādas saskaņas. Tāpēc kompetentajām Rumānijas iestādēm nav pienākuma 
atzīt invaliditātes pakāpi, ko Spānijas iestādes piešķīrušas lūgumraksta iesniedzējam. 

Vairāk informācijas par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu var atrast: 
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 Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
 publikācijā „ES noteikumi par sociālo drošību — Jūsu tiesības, pārvietojoties Eiropas 

Savienībā — Atjaunināts 2010. gadā” 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 aplūkojot brošūru par pensiju koordināciju 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1

SECINĀJUMS

Izvērtējot lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Lūgumrakstu komitejai un ņemot vērā 
arī Rumānijas kompetento iestāžu tieši Komisijai iesniegto informāciju, Eiropas Savienības 
tiesību aktu nepareiza ievērošana nav konstatēta.


