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Tárgy: Andrea Niemeyer-Otte német állampolgár által benyújtott 0938/2011. számú 
petíció a gyermeke nevelésével otthon töltött időnek a német szociális 
társadalombiztosítás általi el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt emel panaszt, hogy a német szociális társadalombiztosítás nem 
ismeri el azt az időszakot, amikor nem dolgozott, hanem a gyermekét nevelte. A petíció 
benyújtója szerint ez a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 44. és 
97. cikkeiből következik. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a rendelet az ő esetében sérti a 
nők és férfiak közötti egyenlőségnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 23. cikkében 
rögzített elvét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A szociális biztonság területén hatályos uniós jog a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálását, nem pedig harmonizálását írja elő. Ennek értelmében minden egyes tagállam 
szabadon határozhatja meg saját szociális biztonsági rendszerének részletes szabályait, többek 
között azt, hogy milyen ellátásokat nyújtanak, milyen feltételek mellett, hogyan számítják ki 
az ellátás összegét, és mennyi járulékot kell befizetni. Az uniós jog – különösen a 
883/2004/EGK rendelet – közös szabályokat és elveket határoz meg, amelyeket a nemzeti jog 
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alkalmazása során valamennyi nemzeti hatóságnak be kell tartania. Ezek a szabályok 
biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartják az 
egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. Ezzel biztosítható, hogy az 
egyes nemzeti jogszabályok alkalmazása nem érinti hátrányosan az Európai Unión belül a 
szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló személyeket.

A gyermekneveléssel töltött időszakok tekintetében a 987/2009/EK rendelet számos új 
rendelkezést vezetett be arra vonatkozóan, hogy vegyék figyelembe ezen időszakokat a 
nyugdíjak kiszámításakor. A 44. cikk (1) bekezdése tartalmazza a „gyermekneveléssel töltött 
időszak” meghatározását. A 44. cikk (2) és (3) bekezdése meghatározza, hogy mely 
tagállamnak kell felelősséget vállalnia a gyermekneveléssel töltött időszakok 
figyelembevételéért a nyugdíjak kiszámításakor. Az új rendelkezés nagymértékben 
figyelembe veszi az Európai Bíróság C-135/99. sz. Elsen-ügyben és C-28/00. sz. Kauer-
ügyben kialakított ítélkezési gyakorlatát, amelyben a Bíróság úgy tekintette, hogy továbbra is 
az egykori foglalkoztatás helye szerinti tagállam az illetékes abban, hogy a gyermekneveléssel 
töltött időszakokat figyelembe vegyék, ellenkező esetben ugyanis indokolatlan, 
állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés állna fenn. 

Számos tagállam jogrendszere lehetővé teszi, hogy a gyermeknevelésnek szentelt 
időszakokat, amelyek alatt a szakmai tevékenység megszakításra kerül, és ennélfogva az illető 
nem fizet (munkavállalói) hozzájárulást, mégis figyelembe vegyék az öregségi nyugdíj 
kiszámításakor (vagy a rokkantsági nyugdíj esetén, amelynek összege a biztosítási idő 
hosszúságától függ). 

A szóban forgó esetben a panasztevő Németországból Franciaországba költözött két évvel 
gyermeke megszülése után, mivel a férje Franciaországban vállalt munkát. Körülbelül két 
évig tartózkodott Franciaország területén. Ez alatt az idő alatt a gyermekéről gondoskodott, és 
nem folytatott semmilyen szakmai tevékenységet. Németországba visszatérve a német 
hatóságok nem fogadták el ezt az időszakot a nyugdíjszámítás szempontjából jelentőséggel 
bíró, gyermekneveléssel töltött időszaknak. 

A gyermekneveléssel töltött időszakra vonatkozó német jogszabályok tekintetében a 
fentiekben idézett ügyekben az Európai Bíróság úgy tekintette, hogy az a tény, hogy a 
vonatkozó jogszabályok értelmében a munkaviszonyt közvetlenül a gyermeknevelési 
időszakot megelőzően kellett volna megszüntetni – kevesebb mint egy naptári hónap lehet a 
kettő között –, míg hasonló feltétel nem vonatkozik a gyermekét nevelő szülőre, aki 
gyermekével eleve Németországban él, hátrányban részesítene néhány állampolgárt csupán 
azért, mert éltek a szabad mozgáshoz és egy másik tagállamban tartózkodáshoz való jogukkal. 
Ezt megerősítette egy nemrégiben, 2012. július 19-én hozott ítélet (C-522/10. sz. Doris 
Reichel-Albert-ügy), amely szintén a gyermekneveléssel töltött időszakra vonatkozó német 
jogszabályokkal foglalkozik. Ezen ítélet (38) bekezdésében a Bíróság emlékeztet arra, hogy 
„bár a tagállamok továbbra is megtartják szociális biztonsági rendszereik kialakítására 
vonatkozó hatáskörüket, ennek gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani az uniós jogot, 
különös tekintettel a Szerződésnek azon rendelkezéseire, amelyek a polgároknak az EUMSZ 
21. cikkben biztosított szabad mozgáshoz való jogára vonatkoznak”. 

Következtetések

A fentiek alapján a panasztevő által szolgáltatott információk az uniós jog esetleges helytelen 
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alkalmazására mutathatnak rá. A Bizottság azonban úgy véli, hogy további információkra van 
szükség, és ezért kapcsolatba lép az illetékes német hatóságokkal, hogy azoktól további 
pontosítást kérjen. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. március 27.

A gyermekneveléssel töltött időszakra vonatkozó német jogszabályok tekintetében az Európai 
Unió Bírósága úgy tekintette, hogy a vonatkozó jogszabály, amely kimondja, hogy azon 
személyeknek, akik Németországtól eltérő tagállamban éltek, a munkaviszonyukat 
közvetlenül a gyermeknevelési időszakot megelőzően kell megszüntetniük – míg hasonló 
feltétel nem vonatkozik a gyermekét nevelő szülőre, aki gyermekével eleve Németországban 
él – hátrányban részesítene néhány állampolgárt csupán azért, mert azok éltek a szabad 
mozgáshoz és egy másik tagállamban tartózkodáshoz való jogukkal. Ezt megerősítette egy 
nemrégiben, 2012. július 19-én hozott ítélet (C-522/10. sz. Doris Reichel-Albert-ügy). 
Ugyanarról a jogszabályról van szó, amely miatt a petíció benyújtója panaszt emel.
Korábbi közleményében a Bizottság megjegyezte, hogy a panasztevő által szolgáltatott 
információk alapján lehetséges, hogy jelen esetben az európai uniós jog helytelen 
alkalmazásáról van szó. Úgy vélte azonban, hogy további információkra van szükség, és ezért 
kapcsolatba lép az illetékes német hatóságokkal, hogy további pontosítást kérjen.

A német hatóságok a 2013. január 21-én kelt levelükben válaszoltak a Bizottság tájékoztatásra 
vonatkozó kérésére, jelezve, hogy a panasztevő Franciaországban gyermeke nevelésével 
otthon töltött ideje elismerésének problémáját az Alsó-Szászországi és Brémai Bíróság a 
folyamatban lévő fellebbezési eljárás keretében tisztázni fogja, figyelembe véve az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.

Következtetések

Tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója által felvetett probléma jelenleg nemzeti 
fellebbezési eljárás tárgyát képezi, amelynek keretében figyelembe veszik a Bíróság 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, a Bizottság azt javasolja, hogy ezen eljárás lezárása után 
vizsgálják felül, hogy a panasztevő esetében helytelenül alkalmazták-e az európai uniós jogot. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2013. október 30.

A német hatóságok 2013. augusztus 21-én ismét írásban fordultak a Bizottság szolgálataihoz, 
és jelezték, hogy az ügyben indított, az alsó-szászországi–brémai társadalombiztosítási 
bíróság előtt folyó eljárást sikerült lezárni, valamint hogy a Deutsche Rentenversicherung 
Bund (német nyugdíjbiztosítási szövetség) az 1989. február 20-tól 1991. május 15-ig terjedő 
időszakot – amelyet korábban nem vett figyelembe – elismerte gyermekneveléssel töltött 
időszaknak, továbbá hogy a petíció benyújtójának rokkantsági nyugdíját a nyugdíjfolyósítás 
megkezdésétől újraszámították, figyelembe véve e gyermeknevelési időszakokat. 

Következtetések

Tekintettel arra, hogy a Bíróságnak a C-522/10. sz. Doris Reichel-Albert-ügyben hozott 
következtetéseinek megfelelően a petíció benyújtójának gyermekneveléssel töltött időszakát 
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elismerték rokkantsági nyugdíja kiszámításakor, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ügy 
megoldódott, és nincsen több, az európai uniós joggal kapcsolatos lezáratlan kérdés. 


