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Tema: Peticija Nr. 1401/2011 dėl peticijos pateikėjos teisių į pensiją perkėlimo iš 
Austrijos į Vokietiją, kurią pateikė Austrijos pilietė Ingeborg Munker

1. Peticijos santrauka

Prieš persikraustydama į Vokietiją, kurioje iki šiol gyvena ir dirba, peticijos pateikėja per 
septintąjį dešimtmetį įgijo 69 mėnesių stažą pensijai Austrijoje gauti. Dabar, išėjusi į pensiją, 
ji tikėjosi gauti pensiją iš Austrijos, mokamą pagal ten išdirbtą laiką, arba manė, kad pensijos 
išmokos už šiuos mėnesius bus pridėtos prie jos Vokietijoje gaunamos pensijos. Tačiau 
Austrijos valdžios institucijos jai pranešė, kad jai trūksta 12 mėnesių darbo stažo, kad galėtų 
gauti pensiją. Peticijos pateikėjai pasiūlyta nusipirkti šias teises, tačiau ji neturi tiek pinigų. Ji 
paprašė kompensuoti jos įmokas, tačiau prašymas buvo atmestas. Peticijos pateikėja abejoja, 
ar tokie veiksmai atitinka ES teisės nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 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 privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 883/2004,
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kuriuo nustatomos bendros taisyklės ir principai, kurių taikydamos nacionalinę teisę turi 
laikytis visos nacionalinės valdžios institucijos, nuostatų. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus būtų paisoma pagrindinių vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principų. 

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

 kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje pilietis yra apdraustas, jo duomenys apie socialinį 
draudimą turi būti saugojami, 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 pateikėjos skundo klausimu derėtų nurodyti, jog darbo Austrijoje ir Vokietijoje 
laikotarpiai turėtų būti susumuoti, kad būtų galima nustatyti, ar peticijos pateikėja turi teisę į 
Austrijos senatvės pensiją. Tačiau, susumavus darbo laikotarpius, gali būti nepasiektas 
minimalus darbo laikotarpis, nuo kurio įgyjama teisė gauti pensiją pagal Austrijos teisės 
aktus. Remiantis peticijos pateikėjos informacija, neįmanoma nustatyti, ar taip yra šiuo atveju. 

Dėl peticijos pateikėjos sumokėtų įmokų Austrijos socialinės apsaugos sistemai grąžinimo 
galimybės reikėtų atkreipti dėmesį, kad ES koordinavimo taisyklėse nenumatoma 
nacionalinių valdžios institucijų prievolė gražinti įmokas, sumokėtas į pensijų sistemas. Taigi 
kiekviena valstybė narė renkasi, kaip reglamentuoti sumokėtų įmokų į pensijų sistemas 
grąžinimo galimybes.

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 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 pensijų koordinavimo informaciniame lapelyje, kuris skelbiamas 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6591&visible=1
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Išvada

Remiantis peticijos pateikėjos informacija, neįmanoma nustatyti, ar buvo laikomasi Sąjungos 
teisės nuostatų. Komisija susisieks su kompetentingomis Austrijos valdžios institucijomis ir 
peržiūrės šią peticiją, remdamasi gauta informacija.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

2012 m. liepos 10 d. konsultuotasi su kompetentingomis Austrijos valdžios institucijomis 
siekiant gauti paaiškinimų dėl peticijos pateikėjos teisių į Austrijos pensiją. 2012 m. liepos 
10 d. laiške Austrijos valdžios institucijos Komisijai patvirtino, jog peticijos pateikėjai trūksta 
12 mėnesių įmokų, kad ji turėtų teisę gauti pensiją iš Austrijos. Austrijos valdžios institucijos 
atkreipia dėmesį į tai, kad Austrijos socialinio draudimo sistemoje nėra numatytas įmokų 
grąžinimas. Austrijos socialinio draudimo sistema grindžiama solidarumu ir pagal 
galiojančius teisės aktus sumokėtos įmokos negali būti nei perkeltos į kitą šalį, nei grąžintos 
Austrijoje likusiems piliečiams. 

Išvada

Iš Austrijos valdžios institucijų pateiktos informacijos ir susumavus įmokų mokėjimo 
Austrijoje ir Vokietijoje laikotarpius matyti, kad peticijos pateikėja nėra išdirbusi minimalaus 
pagal Austrijos teisės aktus pensijai gauti reikalaujamo laikotarpio (15 metų).

Taigi remiantis informacija, kurią peticijos pateikėja perdavė Peticijų komitetui, ir palyginus 
ją su informacija, kurią kompetentingos Austrijos valdžios institucijos tiesiogiai pateikė 
Komisijai, negalima tvirtinti, kad Europos Sąjungos teisė taikyta netinkamai.


