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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0938/2011, adresată de Andrea Niemeyer-Otte, de cetățenie germană, 
privind nerecunoașterea de către serviciile sociale germane a perioadei de creștere 
a copilului

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că serviciile sociale germane nu 
recunosc o perioadă în care nu a lucrat și și-a crescut copilul. Petiționara susține că drepturile 
sale reies din articolele 44 și 97 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Petiționara consideră 
că, în cazul ei, Regulamentul contravine principiului egalității între femei și bărbați conform 
articolului 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Legislația UE în domeniul securității sociale prevede coordonarea, nu armonizarea 
regimurilor de securitate socială. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească elementele propriului sistem de securitate socială, inclusiv în ceea ce privește 
prestațiile care trebuie acordate, condițiile de eligibilitate, modalitățile de calculare a 
respectivelor prestații și numărul de contribuții care trebuie plătite. Legislația Uniunii, în 
special Regulamentul (CEE) nr. 883/2004, stabilește norme și principii comune care trebuie 
respectate de către toate autoritățile naționale în momentul aplicării legislației naționale. 
Aceste norme garantează că punerea în aplicare a diferitelor legislații naționale respectă 
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principiile fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării. În acest fel, se asigură 
faptul că aplicarea diferitelor legislații naționale nu afectează în mod negativ persoanele care 
își exercită dreptul la liberă circulație în spațiul Uniunii Europene.

În ceea ce privește perioadele de creștere a copilului, în Regulamentul (CE) nr. 987/2009 au 
fost introduse dispoziții noi pentru luarea în considerare a acestor perioade la calcularea 
pensiilor. Articolul 44 alineatul (1) conține o definiție a ceea ce ar trebui să se înțeleagă prin 
perioada de creștere a copilului. Articolul 44 alineatul (2) și alineatul (3) stabilește ce state 
membre ar trebui să își asume responsabilitatea pentru luarea în considerare a perioadelor de 
creștere a copilului la calcularea pensiei. Noua dispoziție ia în considerare, în mare măsură, 
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele C-135/99 Ursula Elsen împotriva 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte și C-28/00 Liselotte Kauer împotriva 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, în care Curtea a considerat că statul membru 
al locului de muncă anterior va fi în continuare competent să ia în considerare perioadele de 
creștere a copilului; în caz contrar ar exista o discriminare nejustificată pe baza naționalității. 

Legislația multor state membre prevede faptul că perioadele dedicate creșterii copilului pe 
perioada în care activitatea profesională a fost întreruptă sau a încetat și, prin urmare nu a fost 
plătită nicio contribuție (de către angajați), sunt totuși luate în considerare la calcularea 
pensiei pentru limită de vârstă (sau a pensiei de invaliditate, al cărei cuantum depinde de 
durata perioadei de asigurare). 

În cazul de față, petiționara s-a mutat din Germania în Franța la doi ani după nașterea 
copilului său, deoarece soțul acesteia a obținut un loc de muncă în Franța. Ea a locuit în 
Franța aproximativ doi ani. În această perioadă ea și-a îngrijit copilul și nu a desfășurat nicio 
activitate profesională. Când a revenit în Germania, autoritățile germane nu au luat în 
considerare această perioadă de creștere a copilului la calcularea pensiei. 

În ceea ce privește legislația germană privind perioadele de creștere a copilului, în cazurile 
menționate anterior, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a considerat că faptul că legislația 
aplicabilă impune ca încetarea activității să se producă imediat înainte de începerea perioadei 
de creștere a copilului – stipulând faptul că mai puțin de o lună calendaristică trebuie să fi 
trecut între aceste două perioade – în timp ce o asemenea condiție nu este necesară dacă 
părintele care crește copilul în mod obișnuit locuiește cu copilul în Germania, ar dezavantaja 
anumiți cetățeni pentru simplul motiv că și-au exercitat dreptul la liberă circulație și dreptul 
de ședere în alt stat membru. Acest lucru a fost confirmat într-o hotărâre recentă, emisă la 
19 iulie 2012 (cauza C-522/10 Doris Reichel-Albert împotriva Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern), care abordează, de asemenea, chestiunea legată de legislația germană privind
perioadele de creștere a copilului. La punctul 38 al acestei hotărâri, curtea a reamintit faptul că 
„deși statele membre păstrează competența de a-și organiza sistemele de securitate socială, 
totuși, în exercitarea acestei competențe, trebuie să respecte dreptul Uniunii și în special 
dispozițiile tratatului referitoare la libera circulație a cetățenilor, garantată la articolul 21 
din TFUE”. 

Concluzii

Având în vedere observațiile de mai sus, informațiile furnizate de petiționară ar putea indica o 
aplicare necorespunzătoare a dreptului UE. Cu toate acestea, Comisia consideră că sunt 
necesare informații suplimentare și, prin urmare, va lua legătura cu autoritățile germane 
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competente pentru a solicita clarificări suplimentare. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 27 martie 2013

În ceea ce privește legislația germană privind perioadele de creștere a copilului, Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene a constatat faptul că legislația relevantă care impune ca, în cazul 
persoanelor care au trăit într-un alt stat membru decât Germania, încetarea activității să se 
producă imediat înainte de începerea perioadei de creștere a copilului, condiție care nu este 
necesară dacă părintele care crește copilul locuiește în mod obișnuit cu copilul în Germania, 
ar dezavantaja anumiți cetățeni pentru simplul fapt că aceștia și-au exercitat dreptul la liberă 
circulație și dreptul de ședere în alt stat membru. Acest lucru a fost confirmat într-o hotărâre 
recentă, pronunțată la 19 iulie 2012 (cauza C-522/10 Doris Reichel-Albert împotriva 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern). Este vorba despre aceeași legislație de care se 
plânge petiționara.

În comunicarea sa anterioară, Comisia a constatat, pe baza informațiilor furnizate de 
petiționară, că există posibilitatea ca legislația UE să fi fost aplicată în mod greșit. Cu toate 
acestea, Comisia consideră că sunt necesare informații suplimentare și, prin urmare, va lua 
legătura cu autoritățile germane competente pentru a solicita clarificări suplimentare.

Autoritățile germane au răspuns solicitării de informare a Comisiei prin scrisoarea din 
21 ianuarie 2013, în care afirmă că problema recunoașterii perioadelor de creștere a copilului 
de către petiționară în Franța va fi clarificată în cadrul recursului introdus în prezent la 
Tribunalul Regional Superior de Contencios Social din Saxonia Inferioară și Bremen, ținând 
seama de jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Concluzii

Având în vedere faptul că, în prezent, problema ridicată de petiționară face obiectul căilor de 
atac interne în cadrul cărora se va ține seama de jurisprudența relevantă a Curții, Comisia 
recomandă ca, după finalizarea respectivelor proceduri, să se analizeze dacă legislația UE s-a 
aplicat în mod greșit în cazul petiționarei. 

5. Răspunsul Comisiei (REV.II), primit la 30 octombrie 2013.

Autoritățile germane s-au adresat din nou serviciilor Comisiei la 21 august 2013, indicând 
faptul că procedurile înaintate Tribunalului Regional Superior de Contencios Social din 
Saxonia Inferioară și Bremen s-au încheiat în cazul de față și că Deutsche Rentenversicherung 
Bund (Asociația pentru asigurări de pensii germană) a acordat recunoașterea perioadei de 
creștere a copilului între 20 februarie 1989 și 15 mai 1991, pe care nu o luase în considerare în 
prealabil. De asemenea, pensia de invaliditate a petiționarei a fost recalculată începând cu 
momentul în care a început plata pensiei și ținându-se cont de acea perioadă de creștere a 
copilului. 

Concluzii

Având în vedere faptul că perioada de creștere a copilului de către petiționară a fost luată în 
considerare la calculul pensiei sale de invaliditate, în conformitate cu concluziile Curții în 
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cauza C-522/10 Doris Reichel-Albert, Comisia apreciază că prezentul caz a fost rezolvat și că 
nu există niciun aspect nesoluționat privind legislația UE. 


