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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0938/2011, внесена от Andrea Niemeyer-Otte, с германско 
гражданство, относно непризнаване от германските социални служби на 
периода за отглеждане на дете

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от факта, че германските социални служби не 
признават за трудов стаж периода, в който тя не е била на работа и е отглеждала детето 
си. Според вносителката на петицията, това произтича от член 44 и член 97 на 
Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Вносителката на 
петицията счита, че в нейния случай регламентът е в противоречие с принципа на 
равенство между мъжете и жените съгласно член 23 от Хартата на ЕС за основните 
права.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Правото на ЕС в областта на социалното осигуряване предвижда координация, а не 
хармонизация на схемите за социално осигуряване. Това означава, че всяка държава-
членка е свободна да определя характеристиките на своята собствена система за 
социално осигуряване, включително какви обезщетения да се предоставят, условията за 
тяхното получаване, как се изчисляват тези обезщетения и колко вноски следва да 
бъдат внесени. Правото на Съюза, и по-специално Регламент (EО) № 883/2004, 
установява общи правила и принципи, които всички национални органи трябва да 
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спазват при прилагането на националното право. Тези правила гарантират, че 
прилагането на различните национални законодателства е в съответствие с основните 
принципи на равно третиране и недопускане на дискриминация. По този начин се 
гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не оказва 
неблагоприятно влияние върху лицата, които упражняват своето право на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз.

По отношение на периода за отглеждане на дете в Регламент (ЕО) № 987/2009 бяха 
въведени нови разпоредби за отчитането на този период при изчисляването на 
пенсиите. Член 44, параграф 1 съдържа определение за това какво да се разбира под 
„период за отглеждане на дете“. Член 44, параграфи 2 и 3 определят коя държава 
членка поема отговорността за отчитането на периода за отглеждане на дете при 
изчисляването на пенсията. Новата разпоредба до голяма степен взема предвид 
съдебната практика на Съда на ЕС във връзка с делата C-135/Elsen и C-28/200 Kauer, 
като Съдът счита, че първата държава членка, където лицето е работило, продължава да 
носи отговорност за отчитането на периода за отглеждане на дете, в противен случай 
ще е налице необоснована дискриминация въз основа на националността. 

Законодателството на много държави членки предвижда, че периодът, посветен на 
отглеждането на дете, през който служителят прекъсва или окончателно преустановява 
своята професионална дейност и следователно не плаща вноски, все пак се взема 
предвид при изчисляването на пенсиите за осигурителен стаж и възраст (или пенсиите 
за инвалидност, чийто размер зависи от продължителността на осигурителния период). 

В конкретния случай жалбоподателката се премества от Германия във Франция две 
години след раждането на детето си, тъй като нейният съпруг започва работа във 
Франция. Тя е пребивавала във Франция около две години. През този период тя се е 
грижела за детето си и не е работила. След завръщането си в Германия, германските 
органи не признават този период като период за отглеждане на дете, необходим за 
изчисляването на пенсията. 

По отношение на германското законодателство относно периода за отглеждане на дете, 
в горепосочените случаи Съдът на ЕС счита, че ако съответното законодателство 
изисква приключването на трудовото правоотношение да предшества непосредствено 
началото на периода за отглеждане на дете (като предвижда, че трябва да е изминал по-
малко от един календарен месец между тези два периода), докато изпълнението на това 
условие не е необходимо, ако родителят, отглеждащ детето, обичайно живее с детето в 
Германия, това би ощетило някои граждани само заради това, че са упражнили 
свободата си на движение и пребиваване в друга държава членка. Това беше 
потвърдено с неотдавнашно съдебно решение, постановено на 19 юли 2012 г. (Дело C-
522/1-Doris Reichel-Albert), което също разглеждаше германското законодателство 
относно периода за отглеждане на дете. В точка 38 от това решение съдът припомни 
„че ако държавите членки запазват компетентността си да уреждат системите си за 
социална сигурност, при упражняване на тази компетентност те трябва все пак да 
спазват общностното право, и по-специално разпоредбите на Договора относно 
свободното движение на работниците, гарантирано в член 21 от ДФЕС”. 

Заключения
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С оглед на изложеното по-горе, информацията, предоставена от жалбоподателката, 
може да сочи евентуално неправилно прилагане на правото на ЕС. Но Комисията счита, 
че е необходима допълнителна информация и следователно ще се свърже с 
компетентните германски органи, за да поиска допълнителни разяснения. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 27 март 2013 г.

По отношение на германското законодателство относно периода за отглеждане на дете 
Съдът на Европейския съюз постанови, че съответното законодателство, което изисква 
при пребиваването на лица в държава членка, различна от Германия, прекратяването на 
трудовото правоотношение да предшества непосредствено началото на периода за 
отглеждане на дете, докато това условие не е необходимо, ако родителят, отглеждащ 
детето си, живее постоянно с детето в Германия, би довело до поставяне на някои 
граждани в неблагоприятно положение, само защото са упражнили правото си на 
свободно движение и пребиваване в друга държава членка. Това беше потвърдено с 
неотдавнашно съдебно решение, постановено на 19 юли 2012 г. (Дело C-522/1-Doris 
Reichel-Albert). Това е същото законодателство, от което вносителката се оплаква.
В предишното си съобщение Комисията установи, че въз основа на предоставената от 
вносителката информация може да е налице неправилно прилагане на правото на ЕС. 
Все пак Комисията счита, че е необходима допълнителна информация и ще се свърже с 
компетентните германски органи, за да потърси допълнителни разяснения.

Германските органи са отговорили на искането за информация на Комисията с писмо 
от 21 януари 2013 г., като са посочили, че въпросът за признаването на периода за 
отглеждане на дете на вносителката във Франция ще бъде изяснен при текущата 
процедура по обжалване пред Окръжния социален съд на Долна Саксония и Бремен, 
като се вземе предвид съответната съдебна практика на Съда на ЕС.

Заключения

С оглед на факта, че повдигнатият от вносителката въпрос понастоящем се разглежда в 
рамките на национална процедура по обжалване, при която ще бъде взета предвид 
съответната съдебна практика на Съда на ЕС, Комисията препоръчва след 
приключването на тази процедура да се направи оценка на това дали има неправилно 
прилагане на правото на ЕС в случая на вносителката. 

5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 30 октомври 2013 г.

На 21 август 2013 г. германските органи писаха отново на службите на Комисията, 
обяснявайки, че съдебното производство по това дело пред Висшия социален съд на 
Долна Саксония-Бремен е приключило и че Германското пенсионноосигурително 
сдружение е признало периода за отглеждане на дете: 20 февруари 1989 г. – 15 май 
1991 г., който преди това не беше взет предвид, и че пенсията за инвалидност на 
вносителката на петицията е преразгледана, считано от началния момент на плащане на 
пенсията, като се взема предвид този период за отглеждане на дете. 

Заключения
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С оглед на факта, че периодът за отглеждане на дете за вносителката на петицията вече 
е взет предвид при изчисляването на нейната пенсия за инвалидност, в съответствие със 
заключенията на Съда по делото C-522/1 Doris Reichel-Алберт, Комисията счита, че 
случаят е разрешен и няма нерешени въпроси във връзка с правото на ЕС. 


