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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0141/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Manuel 
Berkel, par Vācijas pensiju tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par tā dēvēto Riester pensiju, kas paredzēta, lai cilvēki varētu 
veidot uzkrājumus paši savai vecuma pensijai. Vācijas valsts maksā konkrētus pabalstus, kas 
shēmu noguldītājiem padara pievilcīgu. Tomēr Riester noguldītājiem, kas pārceļas uz dzīvi 
ārzemēs — arī uz citu ES valsti —, visi pabalsti jāatmaksā valstij atpakaļ. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka tas ierobežo viņa pārvietošanās brīvību ES. Viņš uzskata, ka valstij 
vecuma pabalsts nav jāpadara atkarīgs no palikšanas izcelsmes zemē. Viņš paziņo, ka Riester
pensija skaidri paredzēta, lai kompensētu iespējamos sagaidāmos samazinājumus valsts 
pensijā. Tāpēc viņš uzskata, ka pret Riester shēmu attiecībā uz personu pārvietošanās brīvību 
jāizturas tāpat kā pret valsts pensiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Tā sauktā „Riester-Zulage” ir naudas piemaksa („Grundzulage” un „Kinderzulage”), lai 
uzkrātu papildu vecuma pensiju, ko iedibināja bijušais Vācijas sociālo lietu ministrs Riester. 
Tā tika ieviesta, lai mudinātu cilvēkus kļūt par papildu pensiju shēmu dalībniekiem pēc pirmā 
pīlāra pensiju samazināšanas. Šīs priekšrocības ir pieejamas tikai cilvēkiem, kas maksā 
nodokļus Vācijā. Turklāt pabalsti ir jāatmaksā, ja neierobežotā aplikšana ar nodokli beidzas 
(piemēram, ja saņēmējs pārceļas uz dzīvi citā dalībvalstī).
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Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par pienākumu atmaksāt visus pabalstus, ja Riester uzkrājēji 
pārceļas uz dzīvi citā ES dalībvalstī. Viņš uzskata, ka šis ir viņa brīvības pārvietoties ES 
ierobežojums. Viņš uzskata, ka valstij nevajadzētu vecuma pensijas saņēmēju padarīt atkarīgu 
no palikšanas viņa izcelsmes valstī.

Komisija jau ir informēta par problēmu un ir lūgumraksta iesniedzēja pusē. Komisija uzskata, 
ka noteikums, kas pieprasa atmaksu, ja attiecīgā persona pārceļas uz dzīvi citā dalībvalstī, ir 
pretrunā ar darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principu (ar EK līguma 39. pantu un Regulas 
Nr. 1612/68 7. pantu) un ar personu brīvas pārvietošanās principu (ar EK līguma 18. pantu), 
un ar vispārējo diskriminācijas aizliegumu (ar EK līguma 12. pantu).

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Vāciju 
(2003/2067). Tā kā Vācijas varas iestādes atsakās mainīt tiesību aktus, šis gadījums tika 
iesniegts Eiropas Kopienu Tiesā (C-269/07). 2008. gada 17. decembrī notika mutiska 
noklausīšanās. Var gaidīt, ka spriedums tiks pasludināts 2009. gadā.

Komisija ierosina attiecīgi informēt lūgumraksta iesniedzēju.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Eiropas Kopienu Tiesa 2009. gada 10. septembrī pieņēma spriedumu lietā C-269/07. Tiesa 
nolēma, ka:

„pieņemot un atstājot spēkā federālā Likuma par ienākumu nodokli (Einkommensteuergesetz) 
79.–99. punktā esošos noteikumus par vecuma papildpensiju, Vācijas Federatīvā Republika 
nav izpildījusi saistības, kas tai izriet no EKL 39. panta un Padomes 1968. gada 15. oktobra 
Regulas (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, kā arī no EKL 
18. panta tiktāl, ciktāl šīs normas:

- liedz pārrobežu darba ņēmējiem un to laulātajiem saņemt pensijas uzkrājuma bonusu, ja tie 
nemaksā nodokļus šajā dalībvalstī pilnā apmērā;
- liedz pārrobežu darba ņēmējiem tiesības izmantot uzkrāto kapitālu mājokļa iegādei vai 
būvniecībai paša dzīvošanai, ja šī mājokļa nav Vācijā, un
- paredz minētā bonusa atmaksu, izbeidzot maksāt nodokļus šajā pašā dalībvalstī pilnā 
apmērā”.

Spriedums pilnībā atbilst Komisijas nostājai un lūgumraksta iesniedzēja paustajam viedoklim.

2009. gada 6. oktobra vēstulē Vācijas iestādes tika aicinātas divu mēnešu laikā informēt Komisiju 
par veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstību spriedumam.

2009. gada 17. novembrī Vācijas valdība informēja Komisiju, ka Federālā finanšu ministrija jau ir 
sagatavojusi likumprojektu sprieduma īstenošanai. Taču Vācijas valdība lūdza pagarināt izpildes 
termiņu par diviem mēnešiem, jo vēl nebija pabeigtas valdības apspriedes par likumprojektu.

Lai nodrošinātu atbilstību spriedumam laikposmā līdz likuma pieņemšanai, Finanšu ministrija 
publicēja administratīvu apkārtrakstu (BMF-Schreiben vom 13. November 2009; IV C 3 - S 
2222/07/10009; DOK 2009/0681154). Apkārtraksts paredz, ka, nodokļu maksātājam pārceļoties 
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uz citu ES dalībvalsti, pensijas uzkrājuma bonuss nav jāatmaksā.

Pārkāpuma procedūru slēgs pēc tam, kad tiks pieņemts tiesību akts, kurš atbilst spriedumam.

Komisija ierosina attiecīgi informēt lūgumraksta iesniedzēju.”


