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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0938/2011, ktorú predkladá Andrea Niemeyer-Otte, nemecká štátna 
občianka, o neuznaní obdobia starostlivosti o dieťa nemeckými sociálnymi 
službami

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa sťažuje na skutočnosť, že nemecké sociálne služby neuznali 
obdobie, v ktorom nepracovala a vychovávala svoje dieťa. Podľa predkladateľky petície to 
vyplýva z článkov 44 a 97 nariadenia (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup 
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. 
Predkladateľka petície je presvedčená o tom, že v jej prípade je nariadenie v rozpore so 
zásadou rovnosti mužov a žien vyplývajúcou z článku 23 Charty základných práv Európskej 
únie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. decembra 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. novembra 2012

Právnymi predpismi EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia sa zaisťuje koordinácia systémov 
sociálneho zabezpečenia, ale nie ich harmonizácia. Znamená to, že každý členský štát môže 
sám určiť detaily svojho systému sociálneho zabezpečenia vrátane výhod, ktoré bude 
poskytovať, podmienok oprávnenosti, spôsobu výpočtu týchto výhod a počtu príspevkov. 
Právo Únie, predovšetkým nariadenie (EHS) č. 883/2004, stanovuje spoločné pravidlá 
a zásady, ktoré musia dodržiavať všetky vnútroštátne orgány pri uplatňovaní vnútroštátnych 
právnych predpisov. Týmito pravidlami sa zabezpečuje, aby sa pri uplatňovaní rôznych 
vnútroštátnych právnych predpisov dodržiavali základné zásady rovnakého zaobchádzania 
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a nediskriminácie. Takto sa zaistí, že uplatňovanie rôznych vnútroštátnych právnych 
predpisov nebude mať nepriaznivý vplyv na výkon práva na voľný pohyb osôb v rámci 
Európskej únie.

Pokiaľ ide o obdobie starostlivosti o dieťa, v rámci nariadenia (ES) č. 987/2009 boli prijaté 
nové ustanovenia o zohľadnení tohto obdobia pri výpočte dôchodku. V článku 44 ods. 1 sa 
vymedzuje pojem obdobie starostlivosti o dieťa. V článku 44 ods. 2 a 3 sa stanovuje, ktoré 
členské štáty preberajú zodpovednosť za zohľadnenie obdobia starostlivosti o dieťa pri 
výpočte dôchodku. V novej úprave sa do veľkej miery zohľadňuje judikatúra Súdneho dvora 
Európskej únie vo veci C-135/99 Elsen a C-28/00 Kauer, v ktorej Súdny dvor dospel 
k záveru, že členský štát, v ktorom bola príslušná osoba predtým zamestnaná, je naďalej 
príslušný, pokiaľ ide o zohľadnenie obdobia starostlivosti o dieťa, v opačnom prípade by 
dochádzalo k neodôvodnenej diskriminácii na základe štátnej príslušnosti. 

V právnych predpisoch viacerých členských štátov sa stanovuje, že obdobie venované 
starostlivosti o dieťa, počas ktorého dochádza k prerušeniu alebo ukončeniu profesionálnej 
činnosti, a teda sa nehradia žiadne (zamestnanecké) príspevky, sa napriek tomu zohľadňuje 
pri výpočte starobného dôchodku (alebo invalidného dôchodku vo výške, ktorá je závislá od 
dĺžky poisťovacieho obdobia). 

V konkrétnom prípade tejto petície sa predkladateľka presťahovala z Nemecka do Francúzska 
dva roky po narodení dieťaťa, a to z dôvodu, že jej manžel získal pracovné miesto vo 
Francúzsku. Vo Francúzsku bývala približne dva roky. V tomto období sa starala o dieťa 
a nevykonávala žiadnu profesionálnu činnosť. Po návrate do Nemecka nemecké orgány 
neuznali toto obdobie ako obdobie výchovy dieťaťa relevantné pre výpočet dôchodku. 

Pokiaľ ide o nemecké právne predpisy týkajúce sa obdobia starostlivosti o dieťa, Súdny dvor 
Európskej únie v uvedených veciach dospel k záveru, že skutočnosť, že podľa požiadaviek 
príslušného právneho predpisu je nutné ukončenie zamestnania bezprostredne pred začiatkom 
obdobia starostlivosti o dieťa (na základe ustanovenia o tom, že medzi týmito obdobiami 
nesmie uplynúť menej ako jeden kalendárny mesiac), pričom takáto podmienka nie je 
stanovená pre rodiča starajúceho sa o dieťa, ktorý zvyčajne žije s dieťaťom v Nemecku, by 
znamenala znevýhodnenie niektorých občanov len preto, lebo uplatnili svoje právo na voľný 
pohyb a právo usídliť sa v inom členskom štáte. Tento výrok bol potvrdený aj nedávnym 
rozsudkom z 19. júla 2012 (vec C-522/10 Doris Reichel-Albert), ktorý sa takisto zaoberal 
nemeckými právnymi predpismi o období starostlivosti o dieťa. V odseku 38 uvedeného 
rozsudku Súdny dvor pripomenul, že „aj keď si členské štáty ponechávajú svoju právomoc 
organizovať svoje systémy sociálneho zabezpečenia, musia pri výkone tejto právomoci 
prinajmenšom dodržiavať právo Únie a ustanovenia Zmluvy týkajúce sa voľného pohybu 
občanov zaručené v článku 21 ZFEÚ“. 

Závery

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by mohli informácie poskytnuté predkladateľkou petície 
ukazovať na možné chybné uplatňovanie práva EÚ. Komisia sa však domnieva, že sú 
potrebné ďalšie informácie, a preto sa obráti na príslušné nemecké orgány a požiada ich 
o podrobnejšie vysvetlenie. 

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 27. marca 2013
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Pokiaľ ide o nemecké právne predpisy týkajúce sa obdobia starostlivosti o dieťa, Súdny dvor 
Európskej únie dospel k záveru, že skutočnosť, že príslušný právny predpis požaduje, aby 
osoby, ktoré žijú v inom členskom štáte ako Nemecku, ukončili zamestnanie bezprostredne 
pred začiatkom obdobia starostlivosti o dieťa, pričom takáto podmienka nie je stanovená, 
pokiaľ rodič starajúci sa o dieťa zvyčajne žije s dieťaťom v Nemecku, by znevýhodňovala 
niektorých občanov len preto, lebo uplatnili svoje právo na voľný pohyb a právo usídliť sa 
v inom členskom štáte. Tento výrok bol potvrdený aj nedávnym rozsudkom z 19. júla 2012 
(vec C-522/10 Doris Reichel-Albert). Ide o rovnaký právny predpis, na ktorý sa sťažovala 
predkladateľka petície.
Komisia vo svojom predchádzajúcom oznámení konštatovala, že podľa informácií 
poskytnutých predkladateľkou petície by mohlo ísť o prípad nesprávneho uplatňovania 
právnych predpisov EÚ. Komisia sa však domnievala, že sú potrebné ďalšie informácie, 
a preto sa obrátila na príslušné nemecké orgány a požiadala ich o podrobnejšie vysvetlenie.

Nemecké orgány reagovali na žiadosť Komisie o informácie listom z 21. januára 2013, 
v ktorom uviedli, že otázka uznania obdobia, v ktorom sa predkladateľka petície starala 
o dieťa vo Francúzsku, sa vysvetlí v rámci odvolacieho konania, ktoré sa v súčasnosti koná na 
regionálnom sociálnom súde Dolného Saska a Bavorska, pričom bude zohľadnená príslušná 
judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Závery

Vzhľadom na to, že problémom, na ktorý upozornila predkladateľka petície, sa zaoberá 
domáce odvolacie konanie, v ktorom bude zohľadnená judikatúra Európskeho súdneho dvora, 
Komisia odporúča, aby sa po skončení konania posúdilo, či v prípade predkladateľky petície 
došlo k nesprávnemu uplatneniu práva EÚ. 

5. Revidovaná odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 30. októbra 2013

Dňa 21. augusta 2013 nemecké úrady opäť zaslali list útvarom Komisie 
 a vysvetlili v ňom, že sa skončilo odvolacie konanie na Vyššom sociálnom súde Dolného 
Saska a Bavorska v predmetnej veci a že Nemecké združenie pre dôchodkové poistenie 
(Deutsche Rentenversicherung Bund) uznalo obdobie starostlivosti o dieťa od 20. februára 
1989 do 15. mája 1991, ktoré predtým nezohľadnilo, a že invalidný dôchodok predkladateľky 
petície bol spätne posúdený od dátumu začiatku vyplácania dôchodku, pričom sa zohľadnilo 
obdobie starostlivosti o dieťa. 

Závery

Vzhľadom na skutočnosť, že obdobie, v ktorom sa predkladateľka petície starala o dieťa, bolo 
zohľadnené pri výpočte jej invalidného dôchodku v súlade so závermi rozsudku Súdneho 
dvora vo veci C-522/10 Doris Reichel-Albert, Komisia sa domnieva, že vec je vyriešená 
a boli zodpovedané všetky otázky týkajúce sa porušovania práva EÚ v tejto veci. 


