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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 0572/2020, внесена от T.M., с германско гражданство, 
относно отчитането на периодите за гледане на деца в други държави 
членки съгласно решението на Съда на Европейския съюз по делото 
Reichel-Albert

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията повдига въпроса за отчитане на периодите за гледане на 
малко дете в други държави членки. Съгласно член 44, параграфи 2 и 3 от Регламент 
(ЕО) № 987/2009 държавата членка, в която съответното лице преди това е 
упражнявало доходоносна дейност, трябва да вземе предвид периода за отглеждане на 
малко дете. В точка 32 от решението си по делото Reichel-Albert (C-522/10), Съдът на 
Европейския съюз е приел, че продължават да се прилагат правните разпоредби на 
държавата членка, чието право намира приложение спрямо съответното лице към 
момента на раждане на детето. В този случай това не е държавата членка по 
пребиваване на г-жа Reichel-Albert. Следователно разпоредбите на дял II от Регламент 
(ЕО) № 883/2004 по отношение на лицата, които не упражняват доходоносна дейност, 
също са изрично приложими.

Вносителят на петицията твърди, че в точка 73 от решението си по дело C-388/09 Съдът 
на ЕС е потвърдил принципа на правото на възстановяване на (парични) вноски. 
Следователно това следва да бъде разширено, така че да обхване отглеждането на 
малки деца и други вноски като цяло. Поради това отговорност следва да поеме 
държавата членка, която по принцип има ползи от дейността по гледане на малко дете. 
Специални разпоредби следва да се прилагат и в случаите, когато нито една държава 
членка няма компетентност към момента на раждане (или осиновяване) на детето.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 30 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

На първо място, законодателството на ЕС в областта на социалната сигурност предвижда 
координация, а не хармонизация, на националните системи за социална сигурност на 
държавите членки. Всяка държава членка има компетентност да определя особеностите 
на своята система за социална сигурност, включително какви обезщетения се 
предоставят, условията за тяхното получаване, как се изчисляват тези обезщетения и 
какви вноски следва да бъдат плащани. Законодателството на някои държави членки 
предвижда периодите, посветени на гледането на малко дете, да се вземат предвид при 
изчисляване на пенсиите. В съответните актове на Съюза относно координацията на 
социалното осигуряване, има конкретна препратка към периодите на гледане на малко 
дете. Член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 предвижда, че „период за 
гледане на малко дете“ се отнася до всеки период, който се зачита по силата на 
пенсионното законодателство на държава членка или който осигурява добавка към 
пенсията изрично поради факта, че лицето е отглеждало малко дете, независимо от 
метода, използван за изчисляване на тези периоди, и дали те се натрупват по време на 
гледането на малко дете или са признати с обратна сила.

Член 44 кодифицира практиката на Съда на Европейските общности, произтичаща от 
решенията по дело C-135/99, Elsen и C-28/00, Kauer. Според Съда член 21 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква за отпускането на пенсия за 
старост компетентната институция на държава членка да вземе предвид периодите, 
посветени на гледането на малко дете в друга държава членка, все едно че са били 
завършени на националната ѝ територия. В зависимост от националното законодателство 
вземането предвид на периодите на гледане на малко дете при отпускането на пенсия за 
старост може да включва оценка на вноските и осигурителната история на лицето.

По отношение на приложимото законодателство или на стълкновителните норми, 
съдържащи се в дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004, дял II предвижда, че ако дадено 
лице е икономически неактивно, се прилага схемата за социално осигуряване на 
държавата по пребиваване в съответствие с член 11, параграф 3 буква д) от Регламент 
(ЕО) № 883/2004. Като се има предвид, че като цяло гражданите на ЕС са осигурени от 
държавата, в която са заети или последно са били заети, ако са икономически активни, 
член 11, параграф 2 от дял II предвижда, че ако дадено лице получава определени 
категории парични обезщетения поради своята дейност, за него се счита, че то упражнява 
тази дейност. 

1) Взаимодействие между член 44 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и дял II от Регламент 
(ЕО) №883/20041

Член 44, параграф 2 предвижда, че компетентната институция на държавата 
членка, чието законодателство не предвижда периоди за гледане на малко дете, 

1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 
на системите за социално осигуряване (Текст от значение за ЕИП и Швейцария) (ОВ L 166, 30.4.2004 г., 
стр. 1–123).
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взема предвид периодите за гледане на малко дете, отчетени в друга държава 
членка (на основание на факта, че съответното лице е било активно), все едно че 
отглеждането на детето е било осъществено на собствената ѝ територия. Предвид 
гореизложеното вносителят на петицията е прав, доколкото член 44, параграф 2 
ограничава прилагането на дял II само по отношение на активните лица. По този начин 
компетентната институция трябва да взема предвид само онези периоди на гледане на 
малко дете на лица, които са осъществявали дейност като заети или самостоятелно заети 
лица към датата, на която за съответното дете „е започнал да се отчита периодът за 
отглеждане на малко дете“.  

По дело C-522/10 (посочено от вносителя на петицията) Съдът приема, че член 21 от 
ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че за отпускането на пенсия за старост се изисква 
компетентната институция на една държава членка да вземе предвид периодите за 
гледане на малко дете във втора държава членка, все едно че тези периоди са били 
завършени на нейната национална територия от лице, което е осъществявало дейност 
като заето или самостоятелно заето лице само в тази първа държава членка, и което към 
момента на раждане на своето дете временно е спряло да работи и е установило 
местоживеенето си на територията на втората държава членка единствено и само по 
семейни причини. Всъщност лице, което временно става неактивно в периода на 
раждането на свое дете, има право на същата защита по силата на член 44 от Регламент 
(ЕО) № 987/2009, като се позовава на член 21 от ДФЕС. 

Предвид мотивите, изразени от Съда, и неговото решение въз основа на първичното, а 
не на вторичното право, Комисията не възнамерява да предлага изменение на правилата 
за координация на системите за социална сигурност. Трябва да се отбележи, че в 
оценката на въздействието, изготвена за настоящото преразглеждане на правилата за 
координация, този въпрос не беше определен като нуждаещ се от реформа.

2) Връщане на парични суми/възстановяване на парични суми за периоди на гледане на 
малко дете

Правилата за координация на системите за социална сигурност не предвиждат връщане 
на парични суми или възстановяване на парични суми за периоди на гледане на малко 
дете. Параграф 73 от решението на Съда по дело C-388/09 не може да се тълкува като 
признаване на право на връщане на парични суми за осигурителни вноски. В него по-
скоро се посочва, че националното законодателство може да е несъвместимо с правото 
на ЕС, когато дадено лице е поставено в неравностойно положение спрямо други лица и 
чисто и просто плаща вноски, които не носят възвръщаемост. Поради тази причина 
Комисията счита, че няма основания да изисква реформа по отношение на 
възстановяването на парични суми за периоди на гледане на малко дете. 

И накрая, в петицията не се посочва как се е стигнало до възникването на ситуация, в 
която „никоя държава членка няма компетентност“, когато всъщност всяка държава 
членка определя свои собствени правила относно критериите за допустимост на 
периодите на гледане на малко дете и правилата на приложимото законодателството 
съгласно член 44, параграф 2.

Заключение 

Предвид обосновката и решението, съдържащи се в горепосочената съдебна практика, 
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Комисията не възнамерява да предлага изменение на правилата за координация. 

Тъй като съгласно материалното право на ЕС не съществува право на възстановяване на 
парични суми за периоди на гледане на малко дете, Комисията не счита, че е необходимо 
да бъде направено предложение за осигуряване на такова право съгласно правилата за 
координация. 

И накрая, тъй като в този контекст не може да възникне ситуация, при която „никоя 
държава членка няма компетентност“, Комисията не счита, че има нужда от реформа 
във връзка с тази точка.


