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tyske sociale myndigheders manglende godkendelse af en 
børnepasningsperiode

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de tyske sociale myndigheder ikke godkender en periode, hvor hun 
ikke arbejdede, men passede sit barn. Ifølge andrageren er dette spørgsmål reguleret af artikel 
44 og 97 i forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler for gennemførelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Andrageren er 
af den opfattelse, at forordningen i hendes tilfælde er i strid med princippet om lighed mellem 
mænd og kvinder i henhold til artikel 23 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

EU's socialsikringslovgivning samordner de sociale sikringsordninger, men harmoniserer dem 
ikke. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sin 
nationale sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der skal leveres og på hvilke 
betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der skal betales. EU-
lovgivningen, navnlig forordning (EF) nr. 883/2004, indeholder fælles regler og principper, 
som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale 
lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
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en negativ virkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Med hensyn til børnepasningsperioder er der blevet indført nye bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 987/2009 om hensyntagen til disse perioder ved beregningen af pension. Artikel 44, 
stk. 1, indeholder en definition af, hvad der forstås ved børnepasningsperioder. I artikel 44, 
stk. 2 og 3, fastsættes, hvilken medlemsstat, der har ansvaret for at tage hensyn til 
børnepasningsperioder ved beregningen af pension. Denne nye bestemmelse tager i stort 
omfang højde for EU-Domstolens afgørelse i sag C-135/99, Elsen, og sag C-28/00, Kauer, 
hvor Domstolen fandt, at den medlemsstat, hvor den pågældende har været beskæftiget, 
fortsætter med at være kompetent for så vidt angår medregning af børnepasningsperioder, idet 
der ellers ville foreligge en ubegrundet forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. 

Lovgivningen i mange medlemsstater fastsætter, at børnepasningsperioder, hvorunder den 
erhvervsmæssige virksomhed afbrydes eller ophører, og der dermed ikke betales bidrag (af 
arbejdstageren), ikke desto mindre skal medtages i beregningen af alderspensioner (eller 
invalidepensioner, når størrelsen heraf afhænger af længden af forsikringsperioden). 

I den foreliggende sag flyttede andrageren fra Tyskland til Frankrig to år efter at have født sit 
barn, fordi hendes mand havde fået job i Frankrig. Hun boede i Frankrig i omkring to år. I 
denne periode hun passede hun sit barn og udøvede ingen erhvervsvirksomhed. Da hun 
flyttede tilbage til Tyskland anerkendte de tyske myndigheder ikke denne periode som en 
børnepasningsperiode, der kunne indgå i beregningen af pensionen. 

Hvad angår den tyske lovgivning om børnepasningsperioder fandt EU-Domstolen i de 
ovennævnte retssager, at det forhold, at den pågældende lovgivning i disse tilfælde krævede, 
at ansættelsesforholdet skulle være ophørt umiddelbart forud for begyndelsen af 
børnepasningsperioden – idet der højst måtte være hengået en kalendermåned mellem disse to 
perioder - mens et sådan krav ikke gælder, hvis den forælder, der passer barnet, normalt bor 
med barnet i Tyskland, vil stille visse borgere ringere, udelukkende fordi de har udøvet deres 
ret til at bevæge sig frit og tage ophold i en anden medlemsstat. Dette er blevet stadfæstet i en 
nylig dom afsagt den 19. juli 2012 (sag C-522/10, Doris Reichel-Albert), der også vedrører 
den tyske lovgivning om børnepasningsperioder. I denne doms præmis 38 bemærker 
Domstolen, at ”selv om medlemsstaterne har bevaret deres kompetence til selv at udforme 
deres sociale sikringsordninger, skal de imidlertid overholde EU-retten ved udøvelsen af 
denne kompetence og navnlig traktatens bestemmelser om borgernes frie bevægelighed, der 
er sikret i artikel 21 TEUF ”. 

Konklusioner

I lyset af ovenstående og andragerens oplysninger kan der muligvis være tale om 
fejlanvendelse af EU-retten. Kommissionen finder dog, at det er nødvendigt med yderligere 
oplysninger, og den vil derfor kontakte de kompetente tyske myndigheder for at få yderligere 
oplysninger. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. marts 2013

Hvad angår den tyske lovgivning om børnepasningsperioder fandt EU-Domstolen, at den 
omhandlede lovgivning, som kræver, at beskæftigelsesforholdet for personer, som har boet i 
en anden medlemsstat end Tyskland, skal være ophørt umiddelbart før påbegyndelsen af 
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børnepasningsperioden, men ikke stiller et sådant krav, hvis den forælder, der passer barnet, 
normalt bor med barnet i Tyskland, stiller visse borgere ringere, blot fordi de har udøvet deres 
ret til at bevæge sig frit og tage ophold i en anden medlemsstat. Dette er blevet stadfæstet i en 
nylig dom afsagt den 19. juli 2012 (sag C-522/10 - Doris Reichel-Albert). Den drejer sig om 
samme lovgivning som den, andrageren klager over.
I sin tidligere korrespondance anførte Kommissionen, at der ud fra oplysningerne fra 
andrageren kunne være tale om ukorrekt anvendelse af EU-retten. Kommissionen fandt det 
imidlertid nødvendigt med yderligere oplysninger, og den ville derfor kontakte de kompetente 
tyske myndigheder for at få yderligere afklarende oplysninger.

De tyske myndigheder efterkom Kommissionens anmodning om oplysninger ved en skrivelse 
af 21. januar 2013, hvori de meddele, at spørgsmålet om anerkendelse af andragerens 
børnepasningsperioder i Frankrig ville blive afklaret i en appelsag, der i øjeblikket verserede 
ved Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, og som bl.a. ville tage EU-Domstolens 
relevante retspraksis i betragtning.

Konklusioner

Eftersom det spørgsmål, som andrageren har rejst, i øjeblikket bliver behandlet i en national 
appelsag, hvorunder der vil blive taget hensyn til EU-Domstolens relevante retspraksis, 
anbefaler Kommissionen, at der, efter at sagen er færdigbehandlet, foretages en vurdering af, 
hvorvidt der foreligger en ukorrekt anvendelse af EU-retten i andragerens sag. 

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 30. oktober 2013

Kommissionen har modtaget en ny skrivelse dateret 21. august 2013 fra de tyske 
myndigheder, hvori de oplyser, at ovennævnte retssag ved Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen nu er afsluttet, at det tyske pensionsforsikringsforbund (Deutsche 
Rentenversicherung Bund) nu har anerkendt de børnepasningsperioder fra 20. februar 1989 til 
15. maj 1991, som det tidligere havde ladet ude af betragtning, og at andragerens 
invalidepension er blevet beregnet på ny med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor 
udbetalingen af pensionen begyndte, nu med medregning af børnepasningsperioderne. 

Konklusioner

Eftersom andragerens børnepasningsperioder nu er medtaget i beregningen af hendes 
invalidepension, og i lyset af Domstolens dom i sag C-522/1, Doris Reichel-Albert, finder 
Kommissionen, at sagen må betragtes som afgjort, og at der ikke resterer noget uafklaret 
spørgsmål om EU-retten. 


