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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0765/2009 dėl Rytų Vokietijos geležinkelio įmonėje „Deutsche 
Reichsbahn“ įgytos teisės gauti pensiją pripažinimo, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis E. T.

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas, 1955–1992 m. dirbęs įmonėje „Deutsche Reichsbahn“ (VDR), o 1992–
1998 m. – įmonėje „Deutsche Bundesbahn“, teigia šiuo metu iš pastarosios įmonės gaunantis 
labai mažą pensiją. Pasak peticijos pateikėjo, „Deutsche Bundesbahn“, kuri yra įmonės 
„Deutsche Reichsbahn“ teisių perėmėja, turėtų atsižvelgti ir į pastarojoje įmonėje įgytą teisę į 
pensiją ir mokėti jam pensiją už laikotarpį iki 1992 m. Peticijos pateikėjas teigia, kad to 
nepadarius, darbuotojai būtų diskriminuojami.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticijos pateikėjas, 1955–1992 m. dirbęs įmonėje „Deutsche Reichsbahn“ (VDR), o 1992–
1998 m. – įmonėje „Deutsche Bundesbahn“, teigia šiuo metu iš pastarosios įmonės gaunantis 
labai mažą pensiją. Pasak peticijos pateikėjo, „Deutsche Bundesbahn“, kuri yra įmonės 
„Deutsche Reichsbahn“ teisių perėmėja, turėtų atsižvelgti ir į pastarojoje įmonėje įgytą teisę į 
pensiją ir mokėti jam pensiją už laikotarpį iki 1992 m. Peticijos pateikėjas teigia, kad to 
nepadarius, darbuotojai būtų diskriminuojami.

Komisija išnagrinėjo šį atvejį ir norėtų paaiškinti, kad tokie klausimai, kaip sąlygų, kuriomis 
įgijama teisė ar prievolė tapti socialinės apsaugos sistemos nariu, arba konkrečiau, skiriamos 
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pensijų išmokos, nustatymas priskiriami valstybių narių kompetencijai, taigi yra nacionalinės 
valdžios institucijų atsakomybės sritis. ES teisės aktai taikomi tik kai kuriems labai 
konkretiems aspektams, pvz., teisių į socialinį draudimą ir gauti pensiją išsaugojimas 
asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą. 

Visų pirma Komisija pabrėžia, kad: 

− ES sutarties 39 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojų judėjimo laisvė reiškia, kad 
įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia 
valstybių narių darbuotojų diskriminacija. Vokietijoje nustatytos taisyklės šiuo 
atžvilgiu taikytinos nepriklausomai nuo atitinkamo darbuotojo pilietybės. 

− Direktyvoje 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, teisių į papildomą pensiją išsaugojimo 
išdėstytos tam tikros papildomų pensijų sistemų narių teisės ir įsipareigojimai. 
Pagrindines nuostatas būtų galima apibendrinti taip: asmeniui, kuris pasitraukia iš 
sistemos, nes jis (ji) persikelia į kitą valstybę narę, turi būti taikomas vienodas požiūris 
kaip ir asmeniui, kuris pasitraukia iš sistemos, tačiau lieka valstybėje narėje, kai tai 
susiję su jiems suteiktomis teisėmis. „Teisėta teisė gauti pensiją“ – bet kokia teisė 
gauti išmokas, įgyta įvykdžius papildomų pensijų sistemos taisyklėse ir, kur taikytina, 
nacionalinės teisės aktuose nustatytas sąlygas. Peticijoje keliamas valstybės vidaus 
klausimas, nes peticijos pateikėjas nepersikėlė į kitą valstybę narę. Šis klausimas 
nepatenka į direktyvos taikymo sritį. 

Išvada

Atsižvelgdama į išdėstytus faktus, Komisija negali patenkinti peticijos pateikėjo prašymo.“


