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Temats: Lūgumraksts Nr. 0938/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Andrea Niemeyer-Otte, par to, ka Vācijas sociālie dienesti neatzīst bērna 
kopšanas periodu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par faktu, ka Vācijas sociālie dienesti neatzīst periodu, kurā 
tā nestrādāja un kopa savu bērnu. Saskaņā ar Lūgumraksta iesniedzējas teikto to paredz 44. un 
97. pants Regulā (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Lūgumraksta iesniedzēja 
uzskata, ka viņas gadījumā Regula ir pretrunā vīriešu un sieviešu vienlīdzības principam, kas 
noteikts ES Pamattiesību hartas 23. pantā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

ES tiesību akti sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tāpēc katra dalībvalsts var brīvi noteikt savus sociālā 
nodrošinājuma sistēmas elementus, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības nosacījumus, 
pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. Savienības tiesību aktos, jo īpaši 
Regulā (EK) Nr. 883/2004, ir paredzēti kopīgi noteikumi un principi, kas jāievēro visām 
valstu varas iestādēm, piemērojot valsts tiesību aktus. Ar šiem noteikumiem nodrošina, ka 
dažādu valstu tiesību aktu piemērošanā tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un 
diskriminācijas aizlieguma pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu 
tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas īsteno savas tiesības brīvi 
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pārvietoties Eiropas Savienībā.

Attiecībā uz bērna kopšanas periodiem Regulā (EK) Nr. 987/2009 ir ieviesti jauni noteikumi 
par šo periodu ņemšanu vērā pensiju aprēķināšanā. Minētās regulas 44. panta 1. punktā ir 
ietverta bērna audzināšanas [kopšanas] perioda definīcija. Regulas 44. panta 2. un 3. punktā ir 
noteikts, kuras dalībvalstis uzņemas atbildību pensijas aprēķinā ņemt vērā bērna kopšanas 
periodus. Jaunajos noteikumos lielā mērā ir ņemta vērā Eiropas Savienības Tiesas prakse 
lietās C-135/ Elsen un C-28/200 Kauer, kurās Tiesa uzskatīja, ka par bērna kopšanas periodu 
ņemšanu vērā joprojām ir atbildīga iepriekšējās nodarbinātības dalībvalsts, pretējā gadījumā 
var rasties neattaisnota, uz valstspiederību pamatota diskriminācija.

Daudzu dalībvalstu tiesību akti paredz, ka bērnu kopšanai veltīti periodi, kuru laikā ir apturēta 
vai pārtraukta profesionālā darbība un tādējādi netiek veiktas (darbinieka) iemaksas, jāņem 
vērā, aprēķinot vecuma pensijas (vai invaliditātes pensijas, kuru apjoms ir atkarīgs no 
apdrošināšanas perioda ilguma).

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja divus gadus pēc bērna piedzimšanas pārvācās no 
Vācijas uz Franciju, jo viņas vīrs sāka darbu Francijā. Viņa dzīvoja Francijā aptuveni divus 
gadus. Šajā periodā viņa pieskatīja bērnu un neveica nekādu profesionālo darbību. Pēc tam, 
kad viņa atgriezās Vācijā, Vācijas varas iestādes šo laiku neatzina par bērna kopšanas periodu, 
ko varētu ņemt vērā pensijas aprēķinā.

Attiecībā uz Vācijas tiesību aktiem par bērna kopšanas periodiem iepriekš minētajos 
gadījumos Eiropas Savienības Tiesa uzskatīja, ka attiecīgie tiesību akti, kuros ir noteikts, ka 
bērna kopšanas periodam jāsākas uzreiz pēc nodarbinātības pārtraukšanas ar nosacījumu, ka 
starp šiem diviem periodiem nav pagājis vairāk kā viens kalendārais mēnesis, taču šāds 
nosacījums nav jāizpilda, ja vecāks, kas audzina bērnu, lielākoties ar to uzturas Vācijā, radītu 
situāciju, kurā daži pilsoņi atrastos neizdevīgākā situācijā tikai tādēļ, ka viņi ir izmantojuši 
tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties citā dalībvalstī. Tas tika apstiprināts nesenā, 
2012. gada 19. jūlijā pieņemtā Tiesas spriedumā (Lieta C-522/1- Doris Reichel-Albert), kurā 
arī tika aplūkoti ar bērna kopšanas periodiem saistīti Vācijas tiesību akti. Šā sprieduma 
38. punktā Tiesa atgādina: „Ja dalībvalstis saglabā kompetenci savas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas organizēšanā, tām, izmantojot šīs pilnvaras, tomēr ir jāievēro Eiropas Savienības 
tiesības un it īpaši līguma tiesību normas, kas attiecas uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, 
kā to nosaka LESD 21. pants.”

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgumraksta iesniedzējas sniegtā informācija varētu liecināt par 
ES tiesību aktu iespējami nepareizu piemērošanu. Tomēr Komisija uzskata, ka ir 
nepieciešama papildu informācija, tāpēc tā sazināsies ar kompetentajām Vācijas iestādēm, lai 
saņemtu konkrētākus paskaidrojumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Iepazīstoties ar Vācijas tiesību aktiem par bērna kopšanas periodiem, Eiropas Savienības 
Tiesa konstatējusi, ka gadījumos, kad personas dzīvo nevis Vācijā, bet citā dalībvalstī, 
attiecīgie tiesību akti paredz, ka bērna kopšanas periodam jāsākas uzreiz pēc nodarbinātības 
pārtraukšanas, taču šāds nosacījums nav spēkā, ja vecāks, kas uzņēmies rūpes par bērnu, 
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galvenokārt dzīvo Vācijā — šādā veidā minētie tiesību akti rada dažiem pilsoņiem 
neizdevīgāku situāciju tikai tādēļ, ka viņi ir izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties un 
uzturēties citā dalībvalstī. Tas tika apstiprināts nesenajā, 2012. gada 19. jūlijā pieņemtajā 
Tiesas spriedumā (Lieta C-522/1— Doris Reichel-Albert). Tas ir tas pats tiesību akts, par ko 
sūdzas šī lūgumraksta iesniedzēja.
Iepriekšējā paziņojumā Komisija paudusi savu novērojumu par to, ka, balstoties uz 
lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, ES tiesību akti varētu būt piemēroti nepareizi.
Tomēr Komisija uzskatīja, ka ir nepieciešama papildu informācija, tāpēc tā sazināsies ar 
kompetentajām Vācijas iestādēm, lai saņemtu konkrētākus paskaidrojumus.

Vācijas iestādes atbildēja uz Komisijas informācijas pieprasījumu savā 2013. gada 21. janvāra 
vēstulē, kurā teikts, ka jautājums par lūgumraksta iesniedzējas bērna kopšanas perioda
Francijā atzīšanu tiks noskaidrots apelācijas tiesvedības procedūrā, ko pašlaik veic 
Lejassaksijas un Brēmenes Reģionālā sociālā tiesa, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
atbilstošo tiesas praksi.

Secinājums

Ņemot vērā to, ka jautājums, ko iesniedza lūgumraksta iesniedzēja, pašlaik tiek izskatīts 
vietējā pārsūdzības procesā, kurā attiecīgi tiek ņemta vērā ES Tiesas prakse, Komisija 
ierosina, ka novērtējums par to, vai lūgumraksta iesniedzējas minētajā gadījumā ES tiesību 
akti tiek piemēroti nepareizi, tiks veikts, tiklīdz būs pabeigta šī tiesvedība.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Vācijas iestādes 2013. gada 21. augustā atkārtoti nosūtīja Komisijas dienestiem vēstuli, kurā 
tika paskaidrots, ka ir pabeigta lietas izskatīšana Lejassaksijas un Brēmenes Augstākajā 
sociālajā tiesā un ka Vācijas Pensiju apdrošināšanas asociācija (Deutsche Rentenversicherung 
Bund) ir atzinusi bērna kopšanas periodus no 1989. gada 20. februāra līdz 1991. gada 
15. maijam, kurus tā iepriekš nebija ņēmusi vērā, un ka lūgumraksta iesniedzējas invaliditātes 
pensija ir atkārtoti izvērtēta no šīs pensijas maksāšanas sākšanas dienas, ņemot vērā šos bērna 
kopšanas periodus. 

Secinājumi

Tā kā tagad ir ņemti vērā lūgumraksta iesniedzējas bērna kopšanas periodi viņas invaliditātes 
pensijas aprēķināšanā saskaņā ar Tiesas atzinumiem lietā C-522/1 Doris Reichel-Albert, 
Komisija uzskata, ka lietas izskatīšana ir pabeigta un nav palicis neviens neatrisināts 
jautājums saistībā ar ES tiesību aktu piemērošanu. 


