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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 969/2008, внесена от Ingeborg Merker, с германско гражданство, 
относно проблем с нейната социална осигуровка

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е пътуващ журналист и в това си качество плаща социални 
осигуровки в Künstlersozialversicherung (KSK). Между юни 1996 г. и юли 1997 г. тя е 
живяла в Италия, като престоят й там не е бил планиран. По време на този период от 
KSK редовно са теглели вноските за социални осигуровки от нейната банкова сметка. 
При завръщането си в Германия тя открила, че KSK са прекратили със задна дата 
членството й в осигурителната схема, считано от 31 май 1996 г., позовавайки се на 
член 14 от Регламент (ЕИО) № 1408/71. Това е причинило проблеми на вносителката, 
когато тя е кандидатствала за възстановяване на своята здравна осигуровка. 
Вносителката казва, че от влизането в сила на Договора от Маастрихт (1993 г.) KSK не 
може да се позовава на стар регламент на ЕИО, защото това e в нарушение на целите на 
ЕС, като насърчаване на мобилността, работата в чужбина и изучаването на чужди 
езици. Тя вярва, че прекратяването на нейното членство със задна дата от страна на 
KSK, предвид времето, през което тя е живяла в чужбина, представлява социално 
изключване, и счита, че нейните права на гражданин на ЕС са били нарушени. Желае да 
узнае дали регламентът на ЕИО все още е бил приложим през 1996–1997 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителката на петицията, германска гражданка, от 1 януари 1985 г. е била включена 
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в германската социалноосигурителна система посредством Künstlersozialversicherung. 
Тя работи като пътуващ журналист и от 5 юни 1996 г. до 3 юли 1997 г. е живяла в 
Италия, където също така е и работила. С писмо от 16 април 1997 г. 
Künstlersozialversicherung прекратява със задна дата членството й в осигурителната 
схема, считано от 31 май 1996 г., позовавайки се на член 14а от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71.

Вносителката на петицията счита, че правата й като гражданин на ЕС са били 
нарушени, когато е било прекратено членството й в германската система за социално 
осигуряване, и желае да разбере дали Регламент (ЕИО) №  1408/71 е бил все още 
приложим в съответния период (1996–1997 г.).

Забележки на Комисията относно петицията

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на социалноосигурителните схеми. Това означава, 
че всяка държава-членка е свободна да определя детайлите на собствената си система
за социално осигуряване, в това число и какви помощи се изплащат, условия за тяхното 
изплащане, как се калкулират те и колко вноски следва да бъдат направени. 
Разпоредбите на Общността, и по-специално Регламент (ЕИО) №  1408/71 за прилагане 
на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на Общността, установяват общи 
правила и принципи, които трябва да бъдат съблюдавани от всички национални органи 
при прилагането на националното законодателство. Тези правила целят да осигурят 
зачитането на основните принципи за равнопоставено отношение и недискриминация 
при прилагането на различните национални законодателства. По този начин се 
гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не се отразява 
неблагоприятно на лицата, които упражняват правото си на движение в рамките на 
Европейския съюз.

Регламент (ЕИО) № 1408/71 е все още приложим в настоящата си, редовно 
актуализирана версия, последно изменена от Регламент (ЕО) № 592/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за изменение на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети 
лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността.

Дял II на Регламент (ЕИО) № 1408/71 определя приложимото законодателство, т. е. 
законодателството на коя държава-членка се прилага по отношение на съответното 
лице. Член 14а на Регламент (ЕИО) № 1408/71 съдържа специални правила, приложими 
по отношение на самонаетите лица. Въз основа на информацията, получена от 
вносителя на петицията, изглежда германската социалноосигурителна институция е 
приложила член 14а, параграф 2, първо изречение, от Регламент (ЕИО) № 1408/71, 
което гласи: „Лице, което обичайно упражнява самостоятелна трудова заетост на 
територията на две или повече държави-членки, е субект на законодателството на 
държавата-членка, на чиято територия пребивава, ако упражнява част от 
дейността си на територията на тази държава-членка.“
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На базата на информацията, получена от вносителя на петицията, е видно, че 
германската институция е стигнала до правилното заключение, че компетентната 
държава-членка е Италия, а не, както се е смятало първоначално, Германия, тъй като 
вносителката на петицията всъщност е работела като самонаето лице в Германия и 
Италия, докато е пребивавала в Италия, съгласно предвиденото в член 14а, параграф 2 
от Регламент (ЕИО) № 1408/71.

Този резултат не може да бъде оспорван от твърдението на вносителката на петицията, 
че плаща данъци в Германия, тъй като съгласно Регламент (ЕИО) № 1408/71 при 
определянето на приложимото законодателство не се взимат под внимание правила, 
свързани с данъчното облагане.

Заключения

Службите на Комисията не могат да установят наличие на нарушение на правото на 
Общността в областта на координирането на схемите за социално осигуряване.
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