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Asia: Vetoomus nro 0969/2008, Ingeborg Merker, Saksan kansalainen, 
sosiaalivakuutukseensa liittyvästä ongelmasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on matkailutoimittaja, minkä vuoksi hän maksaa 
sosiaalivakuutusmaksuja taiteilijoiden sosiaalivakuutuskassaan (Künstlersozialkasse, KSK). 
Hän asui kesäkuusta 1996 heinäkuuhun 1997 Italiassa etukäteen suunnittelematta. KSK 
velotti kyseisenä aikana säännöllisesti sosiaalivakuutusmaksuja vetoomuksen esittäjän 
pankkitililtä. Palattuaan Saksaan hän sai tietää, että KSK oli taannehtivasti päättänyt hänen 
sosiaalivakuutuksensa 31. toukokuuta 1996 alkaen asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 
nojalla. Tästä aiheutui vetoomuksen esittäjälle ongelmia, kun hän haki sairausvakuutuksensa 
palauttamista. Vetoomuksen esittäjä toteaa, ettei KSK ole Maastrichtin sopimuksen 
voimaantulon (1993) jälkeen voinut vedota vanhaan ETY-asetukseen, koska vanhat asetukset 
ovat ristiriidassa EU:n tavoitteiden, kuten liikkuvuuden, ulkomailla työskentelyn ja vieraiden 
kielten opiskelun edistämisen, kanssa. Vetoomuksen esittäjän mielestä se, että KSK päätti 
taannehtivasti hänen sosiaalivakuutuksensa ulkomailla oleskelun vuoksi, on sosiaalista 
syrjäyttämistä, ja hän katsoo, että hänen oikeuksiaan EU:n kansalaisena on loukattu. Hän 
haluaa tietää, oliko mainittu ETY-asetus vielä voimassa vuosina 1996 ja 1997.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä, Saksan kansalainen, on kuulunut Saksan sosiaaliturvajärjestelmään 
taiteilijoiden sosiaalivakuutuskassan (Künstlersozialkasse) kautta 1. tammikuuta 1985 lähtien. 
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Hän työskentelee matkailujournalistina ja asui 5. kesäkuuta 1996 ja 3. heinäkuuta 1997 
välisen ajan Italiassa, missä hän myös työskenteli. Künstlersozialkasse päätti taannehtivasti 
16. huhtikuuta 1997 päivätyllä kirjeellä vetoomuksen esittäjän saksalaisen 
sosiaalivakuutuksen 31. toukokuuta 1996 alkaen asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 a artiklaan 
vedoten. 

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hänen oikeuksiaan EU:n kansalaisena on loukattu, kun 
hänen kuulumisensa Saksan sosiaaliturvajärjestelmään päätettiin, ja hän haluaa tietää, 
sovellettiinko kyseisenä ajanjaksona vuosina 1996 ja 1997 edelleen 
asetusta (ETY) N:o 1408/71.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Sosiaaliturvasta annetuissa yhteisön säännöksissä on kyse sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta eikä niiden yhdenmukaistamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin 
jäsenvaltio saa päättää vapaasti oman sosiaaliturvajärjestelmänsä yksityiskohdista, kuten siitä, 
mitä tukia järjestelmästä maksetaan, tukien saamiselle asetetuista ehdoista, tukien 
laskentatavasta ja siitä, kuinka paljon sosiaaliturvamaksuja on maksettava. Yhteisön 
säännöksissä, erityisesti asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä säädetään yhteiset säännöt ja periaatteet, 
joita kansallisten viranomaisten on noudatettava kansallista lainsäädäntöä sovellettaessa. 
Näillä säännöillä varmistetaan, että eri kansallisia säännöksiä sovellettaessa noudatetaan 
yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden perusperiaatteita. Tällä tavoin taataan se, ettei 
eri kansallisten säännösten soveltaminen vaikuta kielteisesti henkilöihin, jotka käyttävät 
oikeuksiaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. 

Asetusta (ETY) N:o 1408/71 sovelletaan edelleen sen tämänhetkisessä ja säännöllisesti ajan 
tasalle saatetussa muodossa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta.

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 II osastossa säädetään soveltuva lainsäädäntö eli se, minkä 
jäsenvaltion lainsäädäntöä kyseiseen henkilöön sovelletaan. Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
14 a artikla sisältää erityissäännöt, joita sovelletaan henkilöihin, jotka ovat itsenäisiä 
ammatinharjoittajia. Vetoomuksen esittäjältä saatujen tietojen perusteella näyttää siltä, että 
Saksan sosiaaliturvalaitos sovelsi asetuksen (ETY) N:o 1408/71, 14 a artiklan 2 kohdan 
ensimmäistä virkettä, jossa todetaan seuraavasti: "Tavallisesti kahden tai useamman 
jäsenvaltion alueella toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja on sen jäsenvaltion 
lainsäädännön alainen, jonka alueella hän asuu, jos hän harjoittaa osaa toiminnastaan 
tämän jäsenvaltion alueella."

Vetoomuksen esittäjän saamien tietojen perusteella näyttää siltä, että Saksan laitos teki 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti oikean päätöksen, jonka 
mukaan toimivaltainen jäsenvaltio on Italia eikä, kuten alun perin katsottiin, Saksa, koska 
vetoomuksen esittäjä Italiassa asuessaan ilmeisesti työskenteli itsenäisenä 
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ammatinharjoittajana Saksassa ja Italiassa. 

Tätä ratkaisua ei voida kiistää sen vetoomuksen esittäjän huomautuksen perusteella, että hän 
maksaa veroja Saksaan, koska asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 ei viitata verotussääntöihin 
sovellettavaa lainsäädäntöä määritettäessä.

Päätelmät

Komissio ei havainnut, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettuja yhteisön 
säännöksiä olisi rikottu.
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