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Temats: Lūgumraksts Nr. 0765/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais E. T., par 
pensijas tiesību atzīšanu, kuras viņš uzkrājis, strādādams bijušās VDR dzelzceļa 
uzņēmumā „Deutsche Reichsbahn”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs laikā no 1955. līdz 1992. gadam strādājis dzelzceļa uzņēmumā 
„Deutsche Reichsbahn” (GDR) un no 1992. līdz 1998. gadam — uzņēmumā „Deutsche 
Bundesbahn”, taču pašlaik viņš no otrā minētā saņem ļoti mazu pensiju. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka, tā kā „Deutsche Bundesbahn” ir „Deutsche Reichsbahn” tiesību un 
pienākumu pārņēmējs, vajadzētu ņemt vērā arī tās pensijas tiesības, ko viņš ieguvis, strādājot 
„Deutsche Reichsbahn”, un maksāt pensiju arī par laika posmu līdz 1992. gadam. Viņš ir 
pārliecināts, ka pretēja rīcība liecina par darba ņēmēju diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs laikā no 1955. līdz 1992. gadam strādājis dzelzceļa uzņēmumā 
„Deutsche Reichsbahn” (GDR) un no 1992. līdz 1998. gadam — uzņēmumā „Deutsche 
Bundesbahn” (DB), taču pašlaik viņš no otrā minētā saņem ļoti mazu pensiju. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka, tā kā DB ir VDR tiesību un pienākumu pārņēmējs, vajadzētu ņemt 
vērā arī tās pensijas tiesības, ko viņš ieguvis, strādājot VDR, un maksāt pensiju arī par laika 
posmu līdz 1992. gadam.
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Komisija ir izmeklējusi šo lietu un vēlas paskaidrot, ka tādi jautājumi kā nosacījumu 
izveidošana par tiesībām vai saistībām kļūt par sociālās nodrošinājuma sistēmas dalībnieku, 
vai, vēl konkrētāk, pensiju piešķiršana, ir dalībvalstu kompetencē un tādējādi ir valsts iestāžu 
atbildība. ES tiesību aktos skarti tikai noteikti, ļoti ierobežoti aspekti, tādi kā sociālā 
nodrošinājuma vai pensijas tiesību saglabāšana, cilvēkiem pārvietojoties no vienas dalībvalsts 
uz citu.

Komisija īpaši uzsver, ka:

− EK līguma 39. pantā noteikts, ka strādājošo pārvietošanās brīvība nozīmē likvidēt 
jebkādu dalībvalstu darba ņēmēju diskrimināciju tautības dēļ attiecībā uz 
nodarbinātību, atalgojumu un citiem darba un nodarbinātības nosacījumiem. Minētos 
Vācijas noteikumus piemēro neatkarīgi no attiecīgā darbinieka tautības.

− Direktīva 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un 
pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienā, nosaka konkrētas tiesības un 
saistības papildu pensiju sistēmu dalībniekiem. Galveno noteikumu kopsavilkums 
varētu būt šāds: pret personu, kura izstājas no sistēmas tādēļ, ka pārceļas uz citu 
dalībvalsti, ir jāizturas tieši tāpat kā pret personu, kura izstājusies no sistēmas, bet ir 
palikusi dalībvalstī, ciktāl tas saistīts ar šīs personas likumīgajām tiesībām. 
„Likumīgās pensiju tiesības” nozīmē jebkādas tiesības uz pabalstiem, kas iegūti pēc to 
nosacījumu izpildes, kurus pieprasa papildu pensijas sistēmas noteikumi un valsts 
tiesību akti, ja tādi piemērojami. Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajam jautājumam ir 
pilnīgi iekšzemes raksturs, jo lūgumraksta iesniedzējs nav pārcēlies uz citu dalībvalsti. 
Tas neietilpst direktīvas darbības jomā.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš teikto, Komisijai nav pilnvaru risināt lūgumraksta iesniedzēja 
pieprasījumu.”


