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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, buvęs Vokietijos valstybės tarnautojas, nurodo, kad apskaičiuojant jo 
teises į pensiją nebuvo atsižvelgta į ilgus laikotarpius, kuriuos jis dirbo užsienyje. Jis mano, 
kad pensijų fondas jį diskriminuoja, ir tvirtina, kad šiais laikais, kai paplitęs darbuotojų 
judumas, galiojančios taisyklės pasenusios. Peticijos pateikėjas nurodo, kad jo skundas buvo 
atmestas ir kad Vokietijos Bundestago Peticijų komitetas jį nukreipė į Europos Parlamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

Komisija, gavusi Europos Parlamento raginimą atlikti peticijos pateikėjo prašymo 
patikrinimą, ar būtų galima, vadovaujantis Europos teisės aktais, persvarstyti kompetentingo 
Vokietijos arbitražo teismo, į kurį kreipėsi Vokietijos pensijų fondas VBL (vok. 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBL), galutinį sprendimą, atliko išsamią 
teisinę patikrą, siekiant nustatyti, ar šiam klausimui taikomas 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo.

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
3 straipsnio 1 dalies d punktą šis reglamentas taikomas tik senatvės išmokoms, pagrįstoms 
„teisės aktais“. To paties reglamento 1 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje šis terminas 
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apibrėžiamas aiškiai išbraukiant (išskyrus išimtines aplinkybes, kurios čia netaikomos) 
sutartines nuostatas. VBL valdoma papildomo draudimo sistema Vokietijos viešėjame 
sektoriuje yra pagrįsta kolektyvinėmis darbuotojų ir darbdavių sutartimis ir sutartinėmis 
nuostatomis. Todėl ji negali būti laikoma „teisės aktais” patenkančiais į materialinę 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 taikymo sritį.

Išvada
Kadangi nėra Europos teisės aktų, socialinės apsaugos sistemų modelis priklauso valstybių 
narių kompetencijai. Todėl Komisija nėra įgaliota persvarstyti valstybių narių tvarką šioje 
srityje. Europos Komisija neturi jurisdikcijos prašyti valstybės narės Vokietijos pateikti 
informaciją dėl šio klausimo. 


