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Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 0356/2010, ko iesniedza (acīmredzot Vācijas  

valstspiederīgais) Vasile Stoica, par to, ka Vācijas pensiju iestādes neievēro 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu 
piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 
noteikumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas atbildīgās pensiju iestādes nepiemēro Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 noteikumus, jo viņa profesionālā darbība Rumānijā netiek 
pienācīgi ņemta vērā. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš jau ir vērsies Vācijas varas iestādēs, 
tostarp arī pie Vācijas kancleres, taču neveiksmīgi, uzskata, ka tā ir būtiska viņa ES tiesību 
aktos noteikto tiesību neievērošana, un tādēļ aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Ne sākotnējā lūgumrakstā sniegtā informācija, ne arī papildu informācija, ko lūgumraksta 
iesniedzējs nosūtīja pēc Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja lūguma, nav pietiekama, lai 
Komisija gūtu pietiekamu priekšstatu par faktiem, kas ierosinājuši rakstīt lūgumrakstu. 
Patiesi, lūgumraksta iesniedzējs vienīgi sūdzas par to, ka Vācijas varas iestādes varētu būt 
kļūdaini aprēķinājušas viņa pensijas apmēru, un uzskata, ka būtu jāsummē Vācijas un 
Rumānijas apdrošināšanas periodi. Turklāt viņš citē konkrētus Vācijas un Rumānijas 
divpusējās konvencijas par sociālo nodrošinājumu noteikumus, kā arī ES tiesību aktu 
noteikumus sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jomā (Regula (EEK) Nr. 1408/71 
un Regula (EEK) Nr. 574/72, un kopš 2010. gada 1. maija — Regula (EK) Nr. 883/2004 un 
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Regula (EK) Nr. 987/2009), kuri, šķiet, visi neattiecas uz lūgumraksta iesniedzēja gadījumu. 
Tomēr lūgumraksta iesniedzējs nesniedz Vācijas varas iestāžu iespējami nepareizi pieņemtā 
lēmuma par pensiju precīzu saturu, kā arī nenorāda konkrētus apdrošināšanas periodus, kuri, 
viņaprāt, Vācijas varas iestādēm būtu jāņem vērā. Tā kā šajā saistībā trūkst konkrētas 
informācijas, Komisija nevar komentēt lūgumraksta iesniedzēja lietas būtību.

Tomēr Komisija vēlas uzsvērt, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 6. pantu (līdz 
2010. gada 1. maijam — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 45. panta 1. punkts) Vācijas varas 
iestādēm citā dalībvalstī uzkrātais vecuma pensijas apdrošināšanas periods (Rumānijas 
gadījumā arī tad, ja tas ir uzkrāts pirms 2007. gada 1. janvāra, kad Rumānija pievienojās ES) 
obligāti jāņem vērā tādā apmērā, kādu paredz Vācijas tiesību akti attiecībā uz „tiesību uz 
pabalstiem iegūšanu, paturēšanu vai atgūšanu”. Būtiskākais aspekts: citā dalībvalstī uzkrātie 
apdrošināšanas periodi tādējādi tiek iekļauti Vācijas tiesību aktos noteiktajā minimālajā 
apdrošināšanas periodā, kas nepieciešams, lai Vācijā iegūtu tiesības saņemt vecuma pensiju. 
Tomēr šī apdrošināšanas periodu summēšana attiecas tikai uz „tiesību uz pabalstiem ... 
iegūšanu”. Šis nosacījums tieši neietekmē vecuma pensijas apmēra aprēķināšanu Vācijā. 
Tāpēc vienā dalībvalstī (Rumānijā) veiktās vecuma pensijas apdrošināšanas iemaksas nekādā 
veidā netiek „pārceltas” uz citu dalībvalsti (Vāciju) un tāpēc nepapildina tur izmaksājamās 
vecuma pensijas apmēru. Drīzāk persona, kas (vismaz gadu) uzkrājusi vecuma apdrošināšanas 
periodus divās vai vairākās dalībvalstīs, saņems pensiju katrā no šīm dalībvalstīm atsevišķi, 
un tā tiks aprēķināta, pamatojoties uz šajās valstīs apdrošināšanas periodā veiktajām 
iemaksām (skatīt Regulas (EK) Nr. 883/2004 52. pantu un līdz 2010. gada 1. maijam —
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. pantu), ar noteikumu, ka ir izpildīti pārējie valsts tiesību aktos 
paredzētie noteikumi, kuros savukārt ņemti vērā attiecīgie ES noteikumi.

Tāpat kā apdrošināšanas periodu summēšana, arī šis nosacījums tieši neietekmē valsts 
iestādes piešķirtās vecuma pensijas konkrēto apmēru, un, tā kā lūgumraksta iesniedzējs, šķiet, 
sūdzas tieši par kļūdaino aprēķinu sakarā ar apdrošināšanas periodu nesummēšanu, drīzāk 
apšaubāms varētu šķist lūgumraksta iesniedzēja apgalvojums, ka Vācijas varas iestādes 
nepareizi piemērojušas ES tiesību aktus.

Visbeidzot, Komisija nevar komentēt lūgumraksta iesniedzēja sūdzību par Vācijas un 
Rumānijas divpusējās konvencijas sociālā nodrošinājuma jomā pārkāpumu, jo Komisija nav 
pilnvarota uzraudzīt starptautisko publisko tiesību jomā noslēgtu dalībvalstu divpusēju 
konvenciju īstenošanu.

Ņemot vērā to, ka lūgumraksta iesniedzējs šajā lietā nesniedz pietiekamu informāciju un 
trūkst precīzu faktu, kuru dēļ rakstīts šis lūgumraksts, Komisija nevar sniegt konkrētus 
komentārus par lūgumraksta iesniedzēja lietas būtību.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ir papildus iesniedzis gan viņa apstrīdēto lēmumu par pensiju, gan 
lēmumu, ar kuru tika noraidīta viņa administratīvā pārsūdzība lēmumam par pensiju.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja atjaunoto apgalvojumu, ka Vācijas un Rumānijas 
divpusējās konvencijas par sociālo nodrošinājumu noteikumi nav ievēroti, Komisija uz to 
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atsaucas iepriekšējā sarakstē, kurā norādīts, ka tā nav pilnvarota uzraudzīt starptautisko 
publisko tiesību jomā noslēgtu dalībvalstu divpusēju konvenciju īstenošanu.

Lūgumraksta iesniedzējs joprojām apgalvo, ka kompetentās Vācijas iestādes nav pareizi 
aprēķinājušas viņa Vācijā un Rumānijā uzkrātos apdrošināšanas periodus. Šajā aspektā 
Komisija vēlas atsaukties uz iepriekšējo saraksti, kurā tika ļoti detalizēti aprakstīts, ka saskaņā 
ar ES noteikumiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā periodu summēšana nozīmē 
tikai to, ka citā dalībvalstī uzkrātie apdrošināšanas periodi tādējādi tiek iekļauti dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktajā minimālajā apdrošināšanas periodā, kas nepieciešams, lai dalībvalstī 
iegūtu tiesības saņemt vecuma pensiju. Tie tieši neietekmē vecuma pensijas apmēra 
aprēķināšanu konkrētajā dalībvalstī. Lēmumā, ar kuru tika noraidīta lūgumraksta iesniedzēja 
administratīvā pārsūdzība lēmumam par pensiju, ir skaidri norādīts, ka lūgumraksta 
iesniedzējam ir minimālais apdrošināšanas periods, kas nepieciešams saskaņā ar Vācijas 
tiesību aktiem attiecībā uz tiesībām saņemt Vācijas vecuma pensiju, pamatojoties tikai uz viņa 
Vācijā uzkrātajiem periodiem. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja gadījumā nebija nepieciešams 
summēt viņa Vācijas un Rumānijas apdrošināšanas periodus. Jebkurā gadījumā Komisija 
vēlētos atkārtot, ka pretēji lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumam periodu summēšana 
nenozīmē, ka citā dalībvalstī uzkrātie periodi būtu jāņem vērā pensijas aprēķināšanā. Tāpēc 
šajā sakarā valsts lēmumi ir saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja turpmākajiem apgalvojumiem, ka kompetentajai pensiju 
apdrošināšanas iestādei Vācijā bija jāņem vērā noteikti viņa Vācijā uzkrātie periodi 
(profesionālās apmācības skolas apmeklēšanas periods, periods, kurā viņš bija patvēruma 
meklētājs), Komisija vēlas norādīt, ka Eiropas Savienības tiesību akti sociālā nodrošinājuma 
jomā nosaka tikai sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Eiropas 
Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts 
savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā 
nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un piešķiršanas periodu. No tā izriet, ka 
dalībvalstī (šķietami) uzkrāto apdrošināšanas periodu atzīšanu, ko veic dalībvalsts iestādes, 
regulē tikai attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Tādēļ Komisija nevar sniegt komentārus par 
šādiem jautājumiem, jo tas neietilpst tās pilnvaru jomā, ko nosaka ar Eiropas Savienības 
tiesību aktiem.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti atsaucas uz noteiktu praktisko kārtību, ko 
pieņēmusi Deutsche Rentenversicherung Bund (Vācijas pensiju apdrošināšanas iestāde) 
attiecībā uz pensionāriem, kuriem ir tiesības saņemt Rumānijas vecuma pensiju. Spriežot pēc 
šīs lūgumraksta iesniedzēja iesniegtās praktiskās kārtības dokumentiem un apraksta, Komisija 
var secināt, ka gan situācija pirms šīs praktiskās kārtības ieviešanas, gan pēc tam ir saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Tomēr, 
lai gūtu labāku izpratni par šo praktisko kārtību un precīziem iemesliem, kas lika Deutsche 
Rentenversicherung Bund to pieņemt, Komisija nosūtīs lūgumraksta iesniedzēja iesniegtos 
dokumentus Vācijas varas iestādēm un lūgs tām sīkāku informāciju par šo praktisko kārtību 
un to, kā tā attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja lietu. Pēc šīs informācijas saņemšanas 
Komisija iesniegs Lūgumrakstu komitejai vēl vienu paziņojumu.

Visbeidzot, Komisija vēlas pievērst Lūgumrakstu komitejas uzmanību faktam, ka, spriežot 
pēc lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, ir acīmredzams, ka viņš ir 
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apstrīdējis lēmumu par pensiju kompetentajā Vācijas sociālo lietu tiesā. Šķiet, ka šajos tiesas 
procesos lēmums vēl nav pieņemts.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajos papildu dokumentos nav norādīta situācija, kas būtu 
pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tomēr Komisija sazināsies ar Vācijas varas 
iestādēm, lai iegūtu konkrētus skaidrojumus par Deutsche Rentenversicherung Bund pieņemto 
praktisko kārtību attiecībā uz pensionāriem, kuriem ir tiesības saņemt Rumānijas vecuma 
pensiju. Pēc šo skaidrojumu saņemšanas Komisija iesniegs Lūgumrakstu komitejai vēl vienu 
paziņojumu.”

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 16. martā

„Komisija no Vācijas varas iestādēm ir saņēmusi pieprasīto informāciju par lūgumraksta 
iesniedzēja minēto praktisko kārtību un to, kā tā attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja lietu.

Vācijas varas iestādes paskaidro, ka par praktisko kārtību ir vienojušās Vācijas tiesību aktos 
paredzēto pensiju apdrošināšanas iestādes (Deutsche Rentenversicherung grupa) un vairāki 
pensiju apdrošināšana aģenti. Tā attiecas uz gadījumiem, kad personas, kas tiesīgas saņemt 
Vācijas pensijas saskaņā ar Vācijas Fremdrentengesetz (ārvalstu pensiju likums) par 
Rumānijā uzkrātajiem periodiem, prasījušas atlikt Rumānijas vecuma pensiju piešķiršanu par 
šiem periodiem vai atteikušās no šādām Rumānijas pensijām. Praktiskā kārtība paredzēja, ka 
Vācijas pensiju apdrošināšanas iestādes nepiemēros ārvalstu pensiju likuma 
(Fremdrentengesetz) 31. punktu, saskaņā ar kuru Vācijas pensiju, kas attiecas uz Rumānijā 
uzkrātajiem periodiem, samazināja līdz Rumānijas pensijas līmenim attiecībā uz šo pašu 
periodu ar nosacījumu, ka attiecīgā persona faktiski bija pieteikusies uz Rumānijas pensiju par 
konkrēto periodu, bet Rumānijas pensija faktiski vēl nebija piešķirta. Šajā sakarībā Vācijas 
pensiju apdrošināšanas iestādes uzņēmās „riskus”, kas saistīti ar iespējamo kavēšanos 
Rumānijas pensijas saņemšanā par tiem periodiem, kuri uzkrāti Rumānijā un par kuriem ir 
tiesības saņemt Vācijas pensiju saskaņā ar ārvalstu pensiju likumu (Fremdrentengesetz).

Vācijas varas iestādes paskaidroja, ka pēc Vācijas Federālās sociālās tiesas 
(Bundessozialgericht) sprieduma šī praktiskā kārtība vairs netiek piemērota. Jebkura 
samazināšana saskaņā ar Fremdrentengesetz 31. punktu var notikt vienīgi tad, ja faktiski tiek 
saņemta Rumānijas pensija (tādējādi tika atcelta turpmākā prasība, lai attiecīgā persona būtu 
faktiski pieteikusies uz Rumānijas pensiju).

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja gadījumu Vācijas varas iestādes paskaidroja, ka uz to 
neattiecas tiesības Rumānijā uzkrātos periodus atzīt par periodiem, par kuriem piešķir Vācijas 
pensiju saskaņā ar Fremdrentengesetz noteikumiem. Patiesi, ārvalstu pensiju likumā 
(Fremdrentengesetz) paredzēts atzīt konkrētus periodus, kas uzkrāti ārpus Vācijas, attiecībā 
uz pārvietotajām personām (Vertriebene) un vācu izcelsmes imigrantiem (Spätaussiedler) tūlīt 
pēc Otrā pasaules kara. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nepieder nevienai no šīm minētajām 
kategorijām, Rumānijā uzkrātie periodi netiek aprēķināti saistībā ar tiesībām saņemt Vācijas 
vecuma pensiju, bet tikai tiesībām saņemt pensiju Rumānijā. Tādēļ attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēju nekad nav bijis piemērojams ārvalstu pensiju likuma (Fremdrentengesetz) 
31. punkts, un uz viņa gadījumu neattiecās praktiskā kārtība.
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Ciktāl Deutsche Rentenversicherung Nordbayern bija lūgumraksta iesniedzējam paziņojusi, 
ka tā varētu paredzēt Fremdrentengesetz 31. punkta piemērošanu, Vācijas varas iestādes 
norāda, ka šī kļūdainā informācija tika patiešām izlabota lūgumraksta iesniedzēja uzsāktajā 
tiesas procesa laikā un ka nav veikti nekādi atskaitījumi saskaņā ar Fremdrentengesetzu 
31. punktu.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka Vācijas varas iestādes, konkrētāk, Deutsche 
Rentenversicherung Nordbayern, piešķirot lūgumraksta iesniedzējam Vācijas vecuma pensiju, 
rīkojušās atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktu noteikumiem.”


