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kurią pateikė Vokietijos pilietis Manuel Berkel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl vadinamos Riester pensijos, kuri turėtų sudaryti sąlygas 
žmonėms taupyti savo senatvės pensijoms. Vokietijos valstybė pagal šią sistemą moka tam 
tikras išmokas, todėl ji yra patraukli kaupiantiesiems. Tačiau Riester pensijų kaupimo 
sistemos dalyviai, kurie persikelia gyventi į užsienį, net į kitą ES šalį, turi grąžinti visas 
išmokas valstybei. Peticijos pateikėjas mano, kad taip ribojama jo judėjimo laisvę ES. Jis 
laikosi nuomonės, kad valstybė neturi daryti senatvės pensijos mokėjimo priklausomo nuo 
pasilikimo kilmės šalyje. Jis teigia, kad Riester pensija yra aiškiai skirta kompensuoti tikėtiną 
valstybinės pensijos sumažinimą ateityje. Todėl, jo manymu, asmenų judėjimo laisvės 
požiūriu Riester sistema turėtų būti vertinama taip pat, kaip valstybinių pensijų sistema.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. birželio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Vadinamoji Riester-Zulage – tai išmoka grynaisiais (Grundzulage ir Kinderzulage), skirta 
kaupti papildomą senatvės pensiją, pavadintą buvusio Vokietijos socialinių reikalų ministro 
W. Riester vardu. Ši sistema sukurta siekiant paskatinti žmones tapti papildomų pensijų 
sistemų dalyviais, sumažėjus pirmosios pakopos pensijos dydžiui. Šios sistemos pranašumais 
gali naudotis tik mokesčius Vokietijoje mokantys asmenys. Be to, išmokos turi būti grąžintos, 
jei pasibaigia neribota mokestinė prievolė (pvz., išmokų gavėjas persikelia į kitą valstybę 
narę).
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Peticijos pateikėjas skundžiasi įpareigojimu grąžinti visas išmokas, jei „Riester“ pensijų 
kaupimo sistemos dalyviai persikelia į kitą ES valstybę narę. Jis mano, kad taip ribojama jo 
judėjimo laisvė ES. Peticijos pateikėjo nuomone, valstybė neturi daryti senatvės pensijos 
išmokos priklausomos nuo pasilikimo savo kilmės šalyje.

Komisija jau susipažinusi su šia problema ir pritaria peticijos pateikėjo pozicijai. Komisija 
mano, kad taisyklė, pagal kurią reikalaujama grąžinti išmokas, jei atitinkamas asmuo 
persikelia į kitą valstybę narę, yra nesuderinama su laisvo darbuotojų judėjimo principu (ES 
sutarties 39 straipsnis ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnis), laisvo asmenų judėjimo 
principu (EB sutarties 18 straipsnis) ir bendruoju diskriminacijos draudimu (EB sutarties 
12 straipsnis).

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Vokietiją (2003/2067). Kadangi Vokietijos valdžios institucijos atsisako 
pakeisti teisės aktus, byla perduota Europos Teisingumo Teismui (C-269/07). 2008 m. 
gruodžio 17 d. įvyko žodinis bylos nagrinėjimas. Tikimasi, kad sprendimas bus priimtas 
2009 m.

Komisija siūlo atitinkamai informuoti peticijos pateikėją“.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„2009 m. rugsėjo 10 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-269/07. 
Teisingumo Teismas nusprendė:

„nustačiusi ir palikusi galioti Pajamų mokesčio įstatymo (Einkommensteuergesetz) 79–
99 straipsnių nuostatas dėl papildomos senatvės pensijos, Vokietijos Federacinė Respublika 
neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 39 straipsnį, 1968 m. spalio 15 d. Tarybos Reglamento 
(EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje 7 straipsnio 2 dalį ir pagal EB 
18 straipsnį, nes šios nuostatos:

- nesuteikia teisės į kaupiamosios pensijos priemoką pasienio darbuotojams ir jų 
sutuoktiniams, jeigu jie nėra neribotai apmokestinami šioje valstybėje narėje;
- draudžia pasienio darbuotojams naudoti remiamą kapitalą savo gyvenamosioms reikmėms 
skirtam būstui įsigyti arba pasistatyti, jeigu šis būstas yra ne Vokietijoje, ir
- numato, kad šią priemoką reikia grąžinti, kai gavėjas nustoja būti neribotai apmokestinamas 
šioje valstybėje narėje;“

Šis sprendimas visiškai atitinka Komisijos poziciją ir peticijos pateikėjo išreikštą nuomonę.

2009 m. spalio 6 d. raštu Vokietijos valdžios institucijų paprašyta per du mėnesius pranešti 
Komisijai apie priemones, kurių imtasi teismo sprendimui įvykdyti.

2009 m. lapkričio 17 d. Vokietijos vyriausybė pranešė Komisijai, kad Federalinė finansų 
ministerija jau parengė teismo sprendimo įgyvendinimo įstatymo projektą. Tačiau Vokietijos 
vyriausybė paprašė pratęsti įgyvendinimo terminą dviem mėnesiais, nes Vyriausybėje dar nebuvo 
baigtos konsultacijos dėl projekto.
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Siekdama užtikrinti sprendimo vykdymą per laikotarpį iki įstatymo priėmimo, Finansų ministerija 
paskelbė administracinį aplinkraštį (2009 m. lapkričio 13 d. BMF-Schreiben; IV C 3-S 
2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Pagal šį aplinkraštį, jei mokesčių mokėtojas persikelia į 
kitą ES valstybę narę, grąžinti kaupiamosios pensijos priemokų nereikalaujama.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūra bus baigta, kai tik bus priimti teismo sprendimą atitinkantys 
teisės aktai.

Komisija siūlo atitinkamai informuoti peticijos pateikėją“.


