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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0969/2008 af Ingeborg Merker, tysk statsborger, om et problem med 
hendes socialsikring

1. Sammendrag

Andrageren er rejsejournalist og som sådan indbetaler hun socialforsikringsbidrag til 
Künstlersozialversicherung (KSK). I perioden juni 1996 til juli 1997 havde hun et ophold i 
Italien, der ikke var planlagt. I løbet af denne periode blev der på faste tidspunkter fra hendes 
bankkonto hævet KSK-bidrag til dækning af hendes socialforsikring. Da hun kom tilbage til 
Tyskland, viste det sig, at KSK med tilbagevirkende kraft fra den 31. maj 1996 havde opsagt 
hendes forsikring under henvisning til artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1408/71. Dette voldte 
andrageren problemer, da hun igen ville optages i sygekassen. Andrageren anfører, at KSK 
ifølge Maastrichttraktaten ikke kan påberåbe sig en gammel EØF-forordning, da den er i strid 
med EU's målsætninger, såsom at fremme mobilitet, at arbejde i udlandet og at lære 
fremmede sprog. Hun er af den opfattelse, at denne opsigelse fra KSK's side på grund af 
hendes ophold i udlandet er et eksempel på social udelukkelse, og hun mener, at hendes 
rettigheder som EU-borger er blevet krænket. Hun ønsker at vide, om EØF-forordningen
fortsat fandt anvendelse i 1996/97.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren, som er tysk statsborger, har siden 1. januar 1985 været tilsluttet den tyske 
socialforsikringsordning via Künstlersozialversicherung. Hun arbejder som rejsejournalist og 
har boet og arbejdet i Italien fra den 5. juni 1996 til den 3. juli 1997. Ved skrivelse af 16. april 
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1997 opsagde Künstlersozialversicherung med tilbagevirkende kraft fra den 31. maj 1996 
andragerens tyske forsikring under henvisning til artikel 14a i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Andrageren mener, at hendes rettigheder som EU-borger blev krænket, da hendes tyske 
forsikring blev opsagt, og hun ønsker at vide, om forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat fandt 
anvendelse i den pågældende tidsperiode (1996/97).

Kommissionens bemærkninger

EU's socialsikringsbestemmelser vedrører koordineringsanliggender og ikke harmonisering af 
socialsikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale socialsikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal betales. Fællesskabets bestemmelser, navnlig forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der 
flytter inden for Fællesskabet, indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes af 
alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler sikrer, 
at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende 
principper for ligebehandling og ikkediskrimination. Dette sikrer, at anvendelsen af 
forskellige nationale lovgivninger ikke har en negativ indvirkning på personer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 finder stadig anvendelse i sin nuværende og 
regelmæssigt opdaterede udgave, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 592/2008 af 17. juni 2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige 
erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet.

I afsnit II i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 fastsættes gældende lovgivning, dvs. hvilken 
medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende person. Artikel 14a i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 indeholder særlige regler, der finder anvendelse på personer, 
der har selvstændig beskæftigelse. At dømme ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af 
andrageren, har den tyske socialsikringsinstitution tilsyneladende anvendt artikel 14a, stk. 2, 
første punktum, i forordning (EØF) nr. 1408/71, hvori det hedder: "En person, der normalt har 
selvstændig beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters område, er omfattet af 
lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område han er bosat, hvis han udøver en del af sin 
virksomhed på denne medlemsstats område..."

At dømme ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, konkluderede den tyske 
institution tilsyneladende korrekt, at den kompetente medlemsstat er Italien og ikke som først 
antaget Tyskland, idet andrageren tilsyneladende havde selvstændig beskæftigelse i Tyskland 
og Italien, mens hun boede i Italien, jf. artikel 14a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1408/71.

Denne konklusion kan ikke anfægtes, selv om andrageren anfører, at hun betaler skat i 
Tyskland, idet der i forordning (EØF) nr. 1408/71 ikke henvises til beskatningsregler ved 
fastsættelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

Konklusioner
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Kommissionens tjenestegrene kan ikke konstatere nogen overtrædelse af 
fællesskabsbestemmelserne om samordning af sociale sikringsordninger."
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