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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Vokietijos socialinė tarnyba nepripažįsta laikotarpio, kai ji 
nedirbo ir augino vaiką. Pasak peticijos pateikėjos, Tarnyba savo sprendimą grindžia 
Reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 44 ir 97 straipsniais. Peticijos 
pateikėjos nuomone, šio reglamento nuostatos jos atveju prieštarauja ES pagrindinių teisių 
chartijos 23 straipsnyje nustatytam vyrų ir moterų lygybės principui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Pagal ES teisę socialinės apsaugos srityje numatomas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne suderinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė gali laisvai 
nustatyti savo socialinės apsaugos sistemos aspektus, įskaitant tai, kokias išmokas skirti, 
tinkamumo gauti šias išmokas sąlygas, kaip šios išmokos apskaičiuojamos ir kiek įmokų 
reikia mokėti. ES teisės aktais, visų pirma Reglamentu (EB) Nr. 883/2004, nustatomos 
bendros taisyklės ir principai, kurių, taikydamos nacionalinės teisės aktus, privalo laikytis 
visos nacionalinės valdžios institucijos. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad taikant skirtingus 
nacionalinės teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodų sąlygų ir nediskriminavimo 
principų. Taip užtikrinama, kad taikant skirtingus nacionalinės teisės aktus asmenys, 
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besinaudojantys laisvo judėjimo teise Europos Sąjungoje, nepatirtų neigiamo poveikio.

Dėl vaiko auginimo laikotarpių Reglamente (EB) Nr. 987/2009 įtvirtintos naujos nuostatos, 
pagal kurias atsižvelgiama į šiuos laikotarpius skaičiuojant pensijas. 44 straipsnio 1 dalyje 
apibrėžiama, kas laikoma vaiko auginimo laikotarpiais. 44 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodoma, 
kuri valstybė narė prisiima atsakomybę užtikrinti, kad skaičiuojant pensiją būtų atsižvelgiama 
į vaiko auginimo laikotarpius. Naująja nuostata daugiausia atsižvelgiama į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su bylomis C-135/ Elsen ir C -28/200 Kauer, kurias 
nagrinėdamas Teismas nusprendė, kad buvusios darbo vietos valstybė narė ir toliau atsakinga 
už tai, kad būtų atsižvelgiama į vaiko auginimo laikotarpius, kitu atveju tai būtų laikoma 
nepagrįsta diskriminacija pilietybės pagrindu. 

Daugelio valstybių narių teisės aktais numatoma, kad vis dėlto skaičiuojant senatvės pensijas 
(arba invalidumo pensijas, kurių dydis priklauso nuo draudimo laikotarpio trukmės) 
atsižvelgiama į vaiko auginimui skirtus laikotarpius, kuriais profesinė veikla sustabdoma ar 
nutraukiama, vadinasi, nemokamos jokios (darbuotojo) įmokos. 

Šiuo atveju skundo pateikėja persikėlė iš Vokietijos į Prancūziją praėjus dvejiems metams po 
vaiko gimimo, nes jos vyras įsidarbino Prancūzijoje. Prancūzijoje ji gyveno maždaug dvejus 
metus. Šiuo laikotarpiu ji prižiūrėjo vaiką ir nevykdė jokios profesinės veiklos. Grįžus į 
Vokietiją Vokietijos valdžios institucijos nepripažino šio laikotarpio vaiko auginimo 
laikotarpiu, kuris yra svarbus skaičiuojant pensiją. 

Atsižvelgiant į Vokietijos teisės aktus dėl vaiko auginimo laikotarpių, nagrinėdamas pirmiau 
minėtas bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad tai, jog atitinkamais 
teisės aktais reikalaujama, kad darbas baigtųsi iškart prieš prasidedant vaiko auginimo 
laikotarpiui (nurodant, kad šiuos du laikotarpius turi skirti ne daugiau kaip vienas kalendorinis 
mėnuo), nors tokia sąlyga netaikoma, jei vienas iš tėvų, auginančių vaiką, nuolat gyvena su 
vaiku Vokietijoje, tai būtų nepalanku kai kuriems piliečiams paprasčiausiai dėl to, kad jie 
pasinaudojo savo laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje narėje. Tai patvirtinta naujausiu 
teismo sprendimu, priimtu 2012 m. liepos 19 d. (byla C-522/1- Doris Reichel-Albert), taip pat 
susijusiu su Vokietijos teisės aktais dėl vaiko auginimo laikotarpių. Šio teismo sprendimo 
38 punkte Teismas priminė, kad „nors valstybės narės išsaugo įgaliojimus socialinės apsaugos 
sistemų organizavimo srityje, vis dėlto naudodamosi šiais įgaliojimais jos privalo laikytis 
Sąjungos teisės, ypač Sutarties nuostatų dėl laisvo piliečių judėjimo, kuris garantuojamas 
SESV 21 straipsniu“. 

Išvados

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, skundo pateikėjos pateikta informacija galėtų 
reikšti galimą netinkamą ES teisės aktų taikymą. Vis dėlto Komisija mano, kad reikia 
papildomos informacijos, todėl susisieks su kompetentingomis Vokietijos valdžios 
institucijomis ir paprašys papildomai ją patikslinti.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. kovo 27 d.

Atsižvelgiant į Vokietijos teisės aktus dėl vaiko auginimo laikotarpių, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas nustatė, kad galiojantys teisės aktai, kuriuose nurodoma, kad jei 
asmenys gyvena kitoje valstybėje narėje nei Vokietija, vaiko auginimo laikotarpio pradžia turi 
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būti tuoj pat po darbo nutraukimo, nors tokia sąlyga netaikoma, jei vienas iš tėvų, auginančių 
vaiką, nuolat gyvena su vaiku Vokietijoje, būtų nepalankūs kai kuriems piliečiams 
paprasčiausiai dėl to, kad jie pasinaudojo savo laisve judėti ir apsigyventi kitoje valstybėje 
narėje. Tai patvirtinta naujausiu teismo sprendimu, priimtu 2012 m. liepos 19 d. (byla C-
522/1- Doris Reichel-Albert). Tai tie patys teisės aktai, dėl kurių peticijos pateikėja 
skundžiasi.

Komisija savo ankstesniame pranešime pastebėjo, kad, remiantis peticijos pateikėjos nurodyta 
informacija, ES teisės aktai gali būti taikomi netinkamai. Vis dėlto Komisija mano, kad reikia 
papildomos informacijos, todėl susisieks su kompetentingomis Vokietijos valdžios 
institucijomis ir paprašys papildomai ją patikslinti.

Vokietijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos prašymą pateikti informaciją 2013 m. 
sausio 21 d. laišku, kuriame teigiama, kad peticijos pateikėjos klausimas dėl vaiko auginimo 
laikotarpio Prancūzijoje pripažinimo bus išaiškintas nagrinėjant apeliacinį skundą Žemutinės 
Saksonijos ir Bremeno apeliaciniame socialiniame teisme, atsižvelgiant į atitinkamą ES 
Teisingumo Teismo praktiką.

Išvados

Atsižvelgdama į tai, kad peticijos pateikėjos iškeltas klausimas dabar nagrinėjamas vietos 
apeliaciniame teisme, kuriame bus atsižvelgta į atitinkamą Teisingumo teismo praktiką, 
Komisija rekomenduoja, kad pasibaigus šiai procedūrai būtų įvertinta, ar peticijos pateikėjos 
atveju buvo netinkamai taikomai ES teisės aktai. 

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. spalio 30 d.

Vokietijos valdžios institucijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos tarnyboms pateikė 
atsakymą, kuriame paaiškinta, kad bylos nagrinėjimas Žemutinės Saksonijos ir Bremeno 
Aukštesniajame socialiniame teisme baigtas ir kad Deutsche Rentenversicherung Bund
(Vokietijos pensijų draudimo asociacija) pripažįsta vaiko auginimo laikotarpį nuo 1989 m. 
vasario 20 d. iki 1991 m. gegužės 15 d., į kurį ji anksčiau neatsižvelgė, taip pat kad peticijos 
pateikėjos invalidumo pensija buvo perskaičiuota atgaline data nuo pensijos mokėjimo 
pradžios, atsižvelgiant į šį vaiko auginimo laikotarpį. 

Išvados

Kadangi peticijos pateikėjos vaiko auginimo laikotarpis dabar įtraukiamas skaičiuojant jos 
invalidumo pensiją remiantis Teismo išvada, padaryta byloje C-522/1 Doris Reichel-Albert, 
Komisija laiko šį klausimą išspręstu ir mano, kad nėra likusių neišspręstų ES teisės klausimų. 


