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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1232/2012, adresată de Heinrich G. Jacob, de cetățenie germană, privind 
drepturile sale de pensie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, fost funcționar public german, indică faptul că perioadele relevante de activitate 
prestate de acesta în străinătate nu au fost luate în considerare la calcularea pensiei sale. El 
consideră acest fapt o discriminare la adresa sa din partea casei de pensii și susține că normele 
în vigoare sunt depășite în contextul actual, caracterizat  de o mobilitate generalizată a forței 
de muncă. Acesta precizează că reclamația sa a fost respinsă, iar Comisia pentru petiții din 
cadrul Bundestag-ului german l-a îndrumat spre Parlamentul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

În urma invitației Parlamentului European de a se verifica cererea petiționarului referitoare la 
posibilitatea revizuirii hotărârii definitive a  tribunalului de arbitraj competent al VBL 
(Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) german în temeiul legislației europene, a 
fost realizată o verificare juridică exhaustivă pentru a stabili dacă problema ridicată de 
petiționar intră sau nu în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială.

Astfel, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, acest regulament se aplică doar 
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prestațiilor pentru limită de vârstă în temeiul „legislației”. La articolul 1 litera (l) al doilea 
paragraf din regulament, acest termen este definit ca excluzând în mod expres (cu excepția 
unor situații excepționale, care nu sunt relevante în cazul de față) clauzele contractuale. 
Sistemul de asigurare complementar gestionat de către VBL se întemeiază pe un acord 
colectiv între angajatorii și angajații din sectorul public din Germania și se bazează pe clauze 
contractuale. Prin urmare, nu se poate considera că este vorba de „legislație” care intră în 
domeniul de aplicare material al Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

Concluzie
În absența unei legislații europene, statele membre rămân responsabile de definirea sistemelor 
de protecție socială. Prin urmare, Comisia nu are competența de a revizui practicile statelor 
membre din acest domeniu. Comisia Europeană nu este în măsură de a solicita informații 
Germaniei cu privire la chestiunile menționate mai sus.


