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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0969/2008, της Ingeborg Merker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την κοινωνική ασφάλισή της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι ταξιδιωτική δημοσιογράφος και υπό αυτήν την ιδιότητα καταβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές στο Künstlersozialversicherung (KSK). Από τον Ιούνιο του 1996 έως 
τον Ιούλιο του 1997 διέμενε στην Ιταλία, και η παραμονή της εκεί δεν ήταν 
προγραμματισμένη. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, το KSK χρέωνε τακτικά 
τις ασφαλιστικές εισφορές της στον τραπεζικό λογαριασμό της. Μετά την επιστροφή της στη 
Γερμανία, διαπίστωσε ότι το KSK είχε διακόψει αναδρομικά την υπαγωγή της στο 
ασφαλιστικό σύστημα με ισχύ από τις 31 Μαΐου 1996, επικαλούμενο το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Αυτό δημιούργησε στην αναφέρουσα προβλήματα όταν 
έκανε αίτηση για αποκατάσταση της κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψής της. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι, ύστερα από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
(1993), δεν είναι δυνατόν το KSK να επικαλείται έναν παλαιό κανονισμό της ΕΟΚ, καθώς ο 
συγκεκριμένος κανονισμός αντιστρατεύεται τους στόχους της ΕΕ, όπως η προώθηση της 
κινητικότητας, η εργασία στο εξωτερικό και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πιστεύει ότι αυτή 
η αναδρομική διακοπή από το KSK της υπαγωγής της στο ασφαλιστικό σύστημα λόγω της 
περιόδου της διαμονής της στο εξωτερικό συνιστά κοινωνικό αποκλεισμό και θεωρεί ότι 
παραβιάζονται τα δικαιώματά της ως πολίτη της ΕΕ. Θα ήθελε να μάθει εάν ο κανονισμός 
ΕΟΚ ήταν ακόμα σε ισχύ τα έτη 1996/97.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.
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Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος, υπαγόταν από την 1η Ιανουαρίου 1985 στο γερμανικό 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μέσω του Künstlersozialversicherung. Εργάζεται ως 
ταξιδιωτική δημοσιογράφος και από τις 5 Ιουνίου 1996 έως τις 3 Ιουλίου 1997 διέμεινε στην 
Ιταλία όπου και εργάστηκε. Μέσω επιστολής με ημερομηνία 16 Απριλίου 1997, το 
Künstlersozialversicherung διέκοψε αναδρομικά την υπαγωγή της αναφέρουσας στο 
γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα με ισχύ από την 31η Μαΐου 1996, επικαλούμενο το άρθρο 
14α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της ως πολίτη της ΕΕ όταν 
τερματίστηκε η υπαγωγή της στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επιθυμεί να 
μάθει εάν ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ήταν ακόμη σε ισχύ την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο (1996/97).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι διατάξεις της Κοινότητας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον 
συντονισμό και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίσει τις λεπτομέρειες του δικού του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών που θα 
προσφέρονται, των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, του τρόπου 
υπολογισμού αυτών των παροχών και του ύψους των εισφορών που πρέπει να 
καταβάλλονται. Οι κοινοτικές διατάξεις, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη 
μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, 
θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές 
όταν εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία. Οι συγκεκριμένοι κανόνες διασφαλίζουν ότι η 
εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των διαφόρων 
εθνικών νομοθεσιών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που ενημερώνεται τακτικά ισχύει ακόμη στην τρέχουσα
έκδοσή του, όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των 
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας.

Ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προσδιορίζει την ισχύουσα νομοθεσία, 
δηλαδή τη νομοθεσία εκείνου του κράτους μέλους που ισχύει για το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο. Το άρθρο 14α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περιέχει ειδικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται σε μη μισθωτούς. Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από την 
αναφέρουσα, προκύπτει ότι ο γερμανικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης εφάρμοσε το άρθρο 
14α, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, όπου αναφέρεται: 
«Το πρόσωπο που ασκεί κανονικά μη μισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου κατοικεί, 
αν ασκεί μέρος της δραστηριότητάς του στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους».
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Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από την αναφέρουσα, προκύπτει ότι ο γερμανικός 
φορέας κατέληξε ορθά στο συμπέρασμα ότι το αρμόδιο κράτος μέλος είναι η Ιταλία και όχι, 
όπως είχε θεωρηθεί αρχικά, η Γερμανία, καθώς η αναφέρουσα απασχολήθηκε προφανώς ως 
μη μισθωτή στη Γερμανία και την Ιταλία ενώ διέμενε στην Ιταλία, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 14α, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Αυτή η έκβαση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από την παρατήρηση της αναφέρουσας ότι 
καταβάλλει φόρους στη Γερμανία, καθώς ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. No 1408/71 δεν 
αναφέρεται στο φορολογικό καθεστώς κατά τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν μπορούν να διαπιστώσουν παραβίαση του κοινοτικού 
δικαίου στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
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