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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0938/2011, którą złożyła Andrea Niemeyer-Otte (Niemcy) w 
sprawie nieuznawania przez niemieckie służby socjalne okresu 
wychowywania dziecka

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że niemieckie służby socjalne nie uznają okresu, w którym nie 
pracowała i zajmowała się wychowywaniem dziecka. Według składającej petycję ma to 
związek z art. 44 i 97 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Składająca petycję uważa, że w jej przypadku przedmiotowe rozporządzenie 
stoi w sprzeczności z zasadą równości mężczyzn i kobiet zapisaną w art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego przewiduje się koordynację, a 
nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie może dowolnie ustalać szczegóły dotyczące krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, w tym rodzaje przyznawanych świadczeń, kryteria kwalifikowalności, metody 
obliczania wysokości świadczeń, jak również liczbę składek, jakie należy opłacić. Prawo 
Unii, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 883/2004, wprowadza wspólne zasady, 
których władze krajowe muszą przestrzegać, stosując prawo krajowe. Przepisy te mają na 
celu zapewnienie tego, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszało podstawowych 
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zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. W ten sposób dopilnowuje się tego, by 
stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie wywierało negatywnego wpływu na osoby 
korzystające z prawa do swobodnego przemieszania się w Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka, w rozporządzeniu (WE) 
nr 987/2009 wprowadzono nowe przepisy dotyczące uwzględniania tych okresów przy 
obliczaniu emerytur lub rent. Art. 44 ust. 1 zawiera definicję tego, co należy rozumieć przez 
okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka. W art. 44 ust. 2 i 3 określa się, które 
państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za uwzględnianie okresów 
przeznaczonych na wychowywanie dziecka przy obliczaniu emerytury lub renty. W nowych 
przepisach w dużym zakresie uwzględnia się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawach C-135/99 Elsen i C-28/2000 Kauer. Trybunał uznał, że byłe 
państwo członkowskie zatrudnienia pozostaje właściwe, jeżeli chodzi o uwzględnianie 
okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka, gdyż w innym przypadku doszłoby do 
nieuzasadnionej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. 

W ustawodawstwie licznych państw członkowskich przewiduje się, że okresy przeznaczone 
na wychowywanie dziecka, w czasie których działalność zawodowa została przerwana lub 
wstrzymana, a tym samym nie były opłacane żadne składki (pracownicze), uwzględnia się 
jednak przy obliczaniu emerytury (bądź renty inwalidzkiej, której kwota jest uzależniona od 
długości okresu ubezpieczenia). 

W omawianym przypadku skarżąca przeprowadziła się z Niemiec do Francji dwa lata po 
urodzeniu dziecka, ponieważ jej mąż podjął we Francji pracę. Mieszkała ona we Francji przez 
około dwa lata. W tym czasie zajmowała się dzieckiem i nie prowadziła działalności 
zawodowej. Kiedy wróciła do Niemiec, władze niemieckie nie uznały tego okresu za okres 
przeznaczony na wychowywanie dziecka właściwy w kontekście obliczania emerytury lub 
renty. 

Jeżeli chodzi o niemieckie ustawodawstwo dotyczące okresów przeznaczonych na 
wychowywanie dziecka, we wspomnianych wyżej sprawach Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej uznał, że fakt, iż we właściwym ustawodawstwie wymaga się, by zakończenie 
zatrudnienia przypadało bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu przeznaczonego na 
wychowywanie dziecka – stanowiąc, że między tymi dwoma okresami musi upłynąć mniej 
niż jeden miesiąc kalendarzowy – a wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy rodzic 
wychowujący dziecko zazwyczaj przebywa z dzieckiem w Niemczech, stawiałby w 
niekorzystnym położeniu niektórych obywateli tylko dlatego, że korzystali oni ze swobody 
przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim. Znalazło to potwierdzenie w 
niedawnym wyroku wydanym w dniu 19 lipca 2012 r. (sprawa C-522/10- Doris Reichel-
Albert), który także dotyczył niemieckiego ustawodawstwa w sprawie okresów 
przeznaczonych na wychowywanie dziecka. W ust. 38 wyroku Trybunał przypomniał, że „o 
ile państwa członkowskie zachowują kompetencje w zakresie organizacji swoich systemów 
zabezpieczenia społecznego, to jednak powinny one, w ramach wykonywania tychże 
kompetencji, przestrzegać prawa Unii, a w szczególności przepisów traktatu dotyczących 
swobody przemieszczania się pracowników zagwarantowanej w art. 21 TFUE”. 

Wnioski

W świetle powyższego informacje przekazane przez skarżącą mogą wskazywać na 
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ewentualne niewłaściwe stosowanie prawa UE. Komisja uważa jednak, że niezbędne są 
dodatkowe informacje i dlatego skontaktuje się z właściwymi władzami niemieckimi w celu 
uzyskania dalszych wyjaśnień. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Jeżeli chodzi o niemieckie ustawodawstwo dotyczące okresów przeznaczonych na 
wychowywanie dziecka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że fakt, iż we 
właściwym ustawodawstwie wymaga się, by w przypadku gdy osoby przebywały w państwie 
członkowskim innym niż Niemcy, zakończenie zatrudnienia przypadało bezpośrednio przed 
rozpoczęciem okresu przeznaczonego na wychowywanie dziecka, a wymóg ten nie dotyczy 
przypadku, gdy rodzic wychowujący dziecko zazwyczaj przebywa z dzieckiem w Niemczech, 
stawiałby w niekorzystnym położeniu niektórych obywateli tylko dlatego, że korzystali oni ze 
swobody przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim. Znalazło to 
potwierdzenie w niedawnym wyroku wydanym w dniu 19 lipca 2012 r. (sprawa C-522/10-
Doris Reichel-Albert). Są to te same przepisy, przeciwko którym skargę wnosi składająca 
petycję.
W swoim poprzednim komunikacie Komisja zauważyła, że na podstawie informacji 
dostarczonych przez składającą petycję może to być przypadek niewłaściwego stosowania 
ustawodawstwa UE. Komisja uznała jednak, że niezbędne są dodatkowe informacje i że 
skontaktuje się z właściwymi władzami niemieckimi w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

Na wniosek Komisji o przekazanie informacji władze niemieckie odpowiedziały pismem z 
dnia 21 stycznia 2013 r., w którym stwierdziły, że kwestia uznania okresów, w których 
składająca petycję wychowywała dziecko we Francji, zostanie wyjaśniona w postępowaniu 
apelacyjnym toczącym się obecnie przed regionalnym sądem ds. socjalnych Dolnej Saksonii i 
Bremy przy uwzględnieniu właściwego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Wnioski

Jako że w sprawie zgłoszonej przez składającą petycję toczy się obecnie krajowe 
postępowanie apelacyjne, w którym uwzględnione zostanie właściwe orzecznictwo 
Trybunału, Komisja zaleca, aby po zakończeniu postępowania przeprowadzono ocenę, czy w 
przypadku sprawy składającej petycję wystąpił przypadek niewłaściwego stosowania 
ustawodawstwa UE. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.II) otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Władze niemieckie ponownie napisały do służb Komisji w dniu 21 sierpnia 2013 r., 
wyjaśniając, że postępowanie w tej sprawie toczące się przed wyższym sądem ds. socjalnych 
Dolnej Saksonii i Bremy zakończyło się i że Deutsche Rentenversicherung Bund (niemiecki 
urząd ds. ubezpieczeń społecznych) uznał okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka od 
dnia 20 lutego 1989 r. do dnia 15 maja 1991 r., których uprzednio nie uwzględnił, oraz że 
przeliczono rentę inwalidzką składającej petycję od początku płatności składek z 
uwzględnieniem wspomnianych okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka. 

Wnioski
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W związku z tym, że okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka składającej petycję 
zostały obecnie uwzględnione w wyliczeniu wysokości renty inwalidzkiej, zgodnie z 
ustaleniami sądu w sprawie C-522/1 Doris Reichel-Albert, Komisja uznaje sprawę za 
rozwiązaną, dzięki czemu ta kwestia dotycząca prawa UE została rozstrzygnięta.  


