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Temats: Lūgumraksts Nr. 1232/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Heinrich G. Jacob, par savām pensijas tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs — bijušais Vācijas ierēdnis — norāda, ka, aprēķinot viņa pensiju, 
nav ņemti vērā ievērojami periodi, kurus viņš ir nostrādājis ārvalstīs. Viņš uzskata, ka tā ir 
pret viņu vērst diskriminācija no pensiju fonda puses, un apgalvo, ka spēkā esošie noteikumi 
tagad, kad ir plaši izplatīta darbaspēka mobilitāte, ir novecojuši. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka viņa sūdzība tika noraidīta un ka Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja viņam 
ieteica vērsties Eiropas Parlamentā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Pēc Eiropas Parlamenta aicinājuma pārbaudīt lūgumraksta iesniedzēja lūgumu, ja iespējams, 
pārskatīt Vācijas VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) kompetentās 
šķīrējtiesas galīgo spriedumu, pamatojoties uz Eiropas likumdošanas aktiem, tika rūpīgi 
izskatīti tiesību akti, lai noskaidrotu, vai attiecīgais jautājums ietilpst Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu darbības jomā.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 
3. panta 1. punkta d) apakšpunktu šo regulu piemēro vecuma pabalstiem, tikai pamatojoties uz 
tiesību aktiem. Tās pašas regulas 1. panta l) apakšpunkta otrajā daļā noteikts, ka minētais 
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termins „neietver līgumu noteikumus”, izņemot īpašos apstākļos, kas neattiecas uz šo 
konkrēto gadījumu. VBL pārvaldītā papildu apdrošināšanas shēma pamatojas uz koplīgumu 
starp darba devējiem un darba ņēmējiem Vācijas publiskajā sektorā un uz līguma 
noteikumiem. Tādēļ to nevar uzskatīt par tiesību aktu, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 83/2004 
piemērošanas jomā.

Secinājums
Ja sociālās aizsardzības shēmu izstrādi nereglamentē Eiropas tiesību akti, attiecīgais jautājums 
ir dalībvalstu kompetences jomā. Tādēļ Komisija nav pilnvarota pārskatīt dalībvalstu praksi 
šajā jomā. Eiropas Komisija nav kompetenta prasīt Vācijai informāciju par minētajiem 
jautājumiem.


