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16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0356/2010 dėl to, kad Vokietijos pensijų institucijos netaiko 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų 
taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, 
judantiems Bendrijoje, nuostatų, kurią pateikė tikriausiai Vokietijos pilietis 
Vasile Stoica

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kompetentingos Vokietijos pensijų institucijos netaiko 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatų, nes tinkamai neatsižvelgia į jo profesinę 
veiklą Rumunijoje. Peticijos pateikėjas, kuris jau nesėkmingai kreipėsi į Vokietijos valdžios 
institucijas, taip pat į Vokietijos kanclerę, mano, kad šis reikalavimų nesilaikymas yra rimtas 
jo žmogaus teisių pažeidimas pagal ES teisės aktus, todėl prašo Europos Parlamento imtis 
spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Informacijos, kurią peticijos pateikėjas pateikė savo pradinėje peticijoje ir papildyme, kurį 
pateikė po atitinkamo Peticijų komiteto pirmininko raginimo, nepakanka, kad Komisija galėtų 
susidaryti pakankamą nuomonę apie faktus, dėl kurių pateikta peticija. Iš tikrųjų peticijos 
pateikėjas tik skundžiasi, kad jo pensiją Vokietijos valdžios institucijos skaičiuoja netinkamai 
ir kad reikia sujungti draudimo Vokietijoje ir Rumunijoje laikotarpius. Toliau jis pateikia tam 
tikras dvišalio Vokietijos ir Rumunijos susitarimo dėl socialinės apsaugos ir ES socialinės 
apsaugos koordinavimo srities teisės aktų (reglamentų (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72, o nuo 
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2010 m. gegužės 1 d. reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009) nuostatas, kurios, atrodo, ne 
visos yra susijusios su peticijos pateikėjo atveju. Vis dėlto peticijos pateikėjas nepateikia 
jokios išsamios informacijos apie konkretų tariamai neteisingo Vokietijos valdžios institucijų 
sprendimo dėl pensijos turinį ir apie draudimo laikotarpius, į kuriuos, jo nuomone, Vokietijos 
valdžios institucijos turėjo atsižvelgti. Neturėdama konkrečios informacijos šiais klausimais, 
Komisija negali pakomentuoti peticijos pateikėjo atvejo esmės.

Tačiau Komisija norėtų pažymėti, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 6 straipsnį (iki 
2010 m. gegužės 1 d. atitinkamai pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 1 dalį), 
Vokietijos valdžios institucijos privalo atsižvelgti į senatvės pensijos draudimo laikotarpius, 
kurie baigėsi kitose valstybėse narėse (Rumunijos atveju net tada, jei šie laikotarpiai buvo 
anksčiau nei šalis įstojo į ES 2007 m. sausio 1 d.), tiek, kiek to reikia pagal Vokietijos teisės 
aktus, kad būtų galimas „teisės į išmokas įgijimas, išsaugojimas ar atgavimas“. Svarbiausia, 
kad draudimo laikotarpiai, baigti kitoje valstybėje narėje, įtraukiami apskaičiuojant minimalų 
draudimo laikotarpį, kurio pagal Vokietijos įstatymus reikia, kad būtų galima įgyti teisę į 
senatvės pensiją Vokietijoje. Tačiau toks draudimo laikotarpių sumavimas yra susijęs tik su 
„teisės į išmokas įgijimu“. Jis nėra tiesiogiai svarbus apskaičiuojant senatvės pensijos 
Vokietijoje dydį. Iš tikrųjų senatvės pensijos draudimo įmokos, mokėtos vienoje valstybėje 
narėje (Rumunijoje) jokiu būdu nėra „perkeliamos“ į kitą valstybę narę (Vokietiją), todėl 
nepapildo senatvės pensijos toje šalyje. Veikiau asmuo, turintis užbaigtus senatvės draudimo 
laikotarpius (bent vienerius metus) dviejose ar daugiau valstybių narių, gaus, jei likusieji 
reikalavimai pagal nacionalinės teisės aktus, atsižvelgiant į susijusias ES nuostatas, bus 
įvykdyti, visose tose valstybėse narėse atskirą pensiją, kuri bus apskaičiuota pirmiausia 
remiantis įmokomis, kurios buvo mokamos draudimo tose šalyse laikotarpiais 
(žr. Reglamento (EB) Nr. 883/2004 52 straipsnį, o iki 2010 m. gegužės 1 d. Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 46 straipsnį).

Kadangi draudimo laikotarpių sumavimas neturi tiesioginio poveikio tiksliai nacionalinės 
valdžios suteikiamos senatvės pensijos sumai, atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėjas 
skundžiasi konkrečiai dėl neteisingai skaičiuojamos pensijos, remiantis draudimo laikotarpių 
nesumavimu, atrodytų nelabai tikėtina, jog Vokietijos valdžios institucijos netinkamai taikė 
ES teisės aktus, kaip tvirtina peticijos pateikėjas.

Galiausiai, to, kad peticijos pateikėjas skundžiasi dėl dvišalio Vokietijos ir Rumunijos 
susitarimo dėl socialinės apsaugos pažeidimo, Komisija negali komentuoti, nes dvišalių 
dviejų valstybių narių viešosios tarptautinės teisės susitarimų taikymo priežiūra nepatenka į 
jos kompetencijos sritį.

Kadangi peticijos pateikėjas nepateikia pakankamai informacijos apie konkrečius savo atvejo 
faktus, dėl kurių pateikė šią peticiją, Komisija negali toliau komentuoti peticijos pateikėjo 
atvejo turinio.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (RED.), gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijos pateikėjas papildomai pateikė sprendimą dėl pensijos, kurį jis ginčija, ir sprendimą, 
kuriuo buvo atmestas jo administracinis skundas dėl sprendimo dėl pensijos.
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Peticijos pateikėjui pakartotinai tvirtinant, kad nesilaikoma dvišalio Vokietijos ir Rumunijos 
susitarimo dėl socialinės apsaugos nuostatų, Komisija nurodo ankstesnį savo komunikatą, 
kuriame teigiama, kad valstybių narių viešosios tarptautinės teisės dvišalių susitarimų taikymo 
priežiūra nėra jos kompetencijos sritis.

Peticijos pateikėjas ir toliau tvirtina, kad kompetentinga Vokietijos institucija neteisingai 
sumuoja užbaigtus jo draudimo Vokietijoje ir Rumunijoje laikotarpius. Šiuo klausimu 
Komisija norėtų remtis savo ankstesniu komunikatu, kuriame ji labai išsamiai apibūdino, kad 
laikotarpių sumavimas pagal ES socialinės apsaugos koordinavimo taisykles reiškia tik tai, 
jog baigtiniai laikotarpiai kitoje valstybėje narėje turi būti įtraukiami apskaičiuojant minimalų 
draudimo laikotarpį, kurio reikia, kad pagal valstybės narės įstatymus būtų galima įgyti teisę į 
senatvės pensiją toje valstybėje narėje. Jie nėra tiesiogiai svarbūs apskaičiuojant senatvės 
pensijos toje valstybėje narėje dydį. Kaip aiškiai nurodoma sprendime, kuriuo buvo atmestas 
administracinis peticijos pateikėjo skundas dėl sprendimo dėl pensijos, remiantis baigtiniais 
peticijos pateikėjo draudimo laikotarpiais Vokietijoje, susidaro minimalus draudimo 
laikotarpis, kurio reikia pagal Vokietijos įstatymus, kad būtų galima įgyti teisę į senatvės 
pensiją Vokietijoje. Taigi peticijos pateikėjo atveju jungti jo draudimo Vokietijoje ir 
Rumunijoje laikotarpių nebuvo būtina. Bet kuriuo atveju Komisija norėtų pakartoti, kad, 
priešingai, nei tvirtina peticijos pateikėjas, laikotarpių sumavimas nereiškia, kad į kitoje 
valstybėje narėje turėtus baigtinius draudimo laikotarpius reikėtų atsižvelgti apskaičiuojant 
pensiją. Atsižvelgiant į tai nacionaliniai sprendimai atitinka Europos Sąjungos teisę.

Dėl peticijos pateikėjo tvirtinimų, kad kompetentinga Vokietijos pensijų draudimo institucija 
turėtų atsižvelgti į tam tikrus jo Vokietijoje baigtus laikotarpius (profesinės mokyklos 
lankymo laikotarpį, laikotarpį, kai jis buvo prieglobsčio prašytojas), Komisija norėtų 
pažymėti, kad socialinės apsaugos srityje Europos Sąjungos teisė nustato tik socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimą, o ne jų derinimą. Pagal Europos Sąjungos teisę neribojama 
valstybių narių teisė tvarkyti savo socialinės apsaugos sistemas ir, kadangi ES lygmeniu nėra 
suderintų teisės nuostatų, kiekvienos valstybės narės teisės aktuose nustatomos sąlygos, 
kuriomis suteikiamos socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių išmokų dydis ir laikotarpis, 
už kurį jos suteikiamos. Taigi, ar valstybės narės institucijos pripažins draudimo laikotarpius, 
(esą) baigtus toje valstybėje narėje, priklauso tik nuo tos valstybės narės teisės aktų. Todėl 
Komisija negali komentuoti tokių klausimų, nes jie nepatenka į pagal Europos Sąjungos teisę 
nustatytą jos kompetencijos sritį.

Peticijos pateikėjas galiausiai dar kartą nurodo konkretų praktinį susitarimą, kurį dėl 
pensininkų, turinčių teisę gauti ir Rumunijos senatvės pensiją, priėmė „Deutsche 
Rentenversicherung Bund“. Spręsdama iš šio peticijos pateikėjo pateikto praktinio susitarimo 
dokumentų ir aprašymų, Komisija gali daryti išvadą, kad padėtis tiek prieš sudarant šį praktinį 
susitarimą, tiek po jo sudarymo atitinka Europos Sąjungos teisę dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo. Vis dėlto, siekdama geriau suprasti šį praktinį susitarimą ir tikslias 
priežastis, dėl kurių „Deutsche Rentenversicherung Bund“ jį priėmė, Komisija perduos 
peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus Vokietijos institucijoms ir paprašys jas suteikti 
daugiau informacijos apie šį praktinį susitarimą ir apie tai, kaip jis susijęs su peticijos 
pateikėjo atveju. Kai gaus šią informaciją, Komisija pateiks papildomą pranešimą Peticijų 
komitetui.

Galiausiai Komisija norėtų atkreipti Peticijų komiteto dėmesį į tai, kad iš peticijos pateikėjo 
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pateiktų dokumentų matyti, jog jis apskundė sprendimą dėl pensijos kompetentingam 
Vokietijos socialinių bylų teismui. Regis, šis teismas skundo nagrinėti dar nepradėjo.

Išvada

Papildomuose peticijos pateikėjo pateiktuose dokumentuose nurodytos aplinkybės Europos 
Sąjungos teisei neprieštarauja. Nepaisydama to, Komisija, siekdama gauti tam tikrų 
paaiškinimų dėl „Deutsche Rentenversicherung Bund“ priimtų praktinių susitarimų, susijusių 
su pensininkais, kurie turi teisę gauti ir Rumunijos senatvės pensiją, kreipsis į Vokietijos 
institucijas. Kai Komisija gaus šiuos paaiškinimus, Peticijų komitetui pateiks papildomą 
pranešimą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas (RED. II), gautas 2012 m. kovo 16 d.

Komisija iš Vokietijos institucijų gavo informaciją, kurios prašė, apie peticijos pateikėjo 
minėtą praktinį susitarimą ir apie tai, kaip jis susijęs su peticijos pateikėjo atveju.

Vokietijos institucijos paaiškina, kad praktinį susitarimą sudarė Vokietijos įstatymuose 
nustatytos pensijų draudimo institucijos (susijungusios „Deutsche Rentenversicherung“) ir 
keletas pensijų draudimo agentų. Jis susijęs su tais atvejais, kai asmenys, turintys teisę į 
Vokietijos pensiją pagal Vokietijos Užsienio pensijų įstatymo nuostatas, atsižvelgiant į 
Rumunijoje baigtus laikotarpius paprašė atidėti Rumunijos senatvės pensijos skyrimą, susijusį 
su šiais laikotarpiais, arba atsisakė tokios Rumunijos pensijos. Šiame praktiniame susitarime 
numatyta, kad Vokietijos pensijų draudimo institucijos netaikys Užsienio pensijų įstatymo 
(vok. Fremdrentengesetz) 31 dalies, pagal kurią Vokietijos pensija atsižvelgiant į laikotarpius 
Rumunijoje buvo sumažinta atimant su atitinkamu laikotarpiu susijusią Rumunijos pensiją, jei 
atitinkamas asmuo iš tikrųjų pateikė paraišką dėl su tuo laikotarpiu susijusios Rumunijos 
pensijos, tačiau Rumunijos pensija jam dar nebuvos skirta. Šioje srityje Vokietijos pensijų 
draudimo institucijos prisiėmė riziką, susijusią su galimais Rumunijos pensijos, susijusios su 
tais Rumunijoje baigtais laikotarpiais, dėl kurių taip pat suteikiama teisė į Vokietijos pensiją 
pagal Užsienio pensijų įstatymo nuostatas, vėlavimais.

Vokietijos institucijos paaiškino, kad, vadovaujantis Vokietijos federalinio socialinių bylų 
teismo (vok. Bundessozialgericht) sprendimu, šis praktinis susitarimas daugiau nebetaikomas. 
Bet koks sumažinimas pagal Užsienio pensijų įstatymo 31 dalį dabar būtų taikomas tik tuo 
atveju, jei Rumunijos pensija buvo iš tikrųjų gaunama (taigi kitas reikalavimas, kad 
atitinkamas asmuo turi būti pateikęs paraišką dėl Rumunijos pensijos, buvo panaikintas).

Peticijos pateikėjo klausimu Vokietijos institucijos paaiškino, kad bet kokiu atveju jo 
Rumunijoje baigti laikotarpiai negalėjo būti pripažinti kaip laikotarpiai, dėl kurių pagal 
Užsienio pensijų įstatymo nuostatas suteikiama teisė į Vokietijos pensiją.  Iš tiesų Užsienio 
pensijų įstatyme numatyta, kad pripažįstami kai kurie perkeltųjų asmenų (vok. Vertriebene) ir 
vėlai repatrijuotų asmenų (vok. Spätaussiedler) po Antrojo pasaulinio karo už Vokietijos ribų 
baigti laikotarpiai. Kadangi peticijos pateikėjas nepriklauso nė vienai iš šių kategorijų, dėl jo 
Rumunijoje baigtų laikotarpių nesuteikiama teisė į Vokietijos senatvės pensiją, o tik 
suteikiama teisė į pensiją Rumunijoje. Todėl Užsienio pensijų įstatymo 31 dalis jam niekada 
nebuvo taikoma ir praktinis susitarimas jo atveju nebuvo svarbus.
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Kadangi tam tikru metu „Deutsche Rentenversicherung Nordbayern“ peticijos pateikėjui 
pareiškė, kad svarstys Užsienio pensijų įstatymo 31 dalies taikymą, Vokietijos institucijos 
nurodė, kad ši klaidinga informacija iš tiesų buvo patikslinta peticijos pateikėjo atvejį 
nagrinėjant teisme ir jokiu metu nebuvo atlikti išskaičiavimai pagal Užsienio pensijų įstatymo 
31 dalį.

Išvada

Taigi Komisija daro išvadą, kad Vokietijos institucijos, tiksliau „Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern“, peticijos pateikėjui suteikdamos Vokietijos senatvės 
pensiją veikė laikydamosi Europos Sąjungos teisės nuostatų.


