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RÉSZÉRE

Tárgy: Ingeborg Merker, német állampolgár által benyújtott 0969/2008. számú petíció 
társadalombiztosítási problémájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utazó újságíró, így a művészek számára fenntartott társadalombiztosítási 
alapba (Künstlersozialversicherung, KSK) fizeti társadalombiztosítási járulékait. Az 1996 
júniusa és 1997 júliusa közé eső időszakot az előzetes tervekkel ellentétben Olaszországban 
töltötte. A KSK ebben az időszakban rendszeresen leemelte a bankszámlájáról a 
társadalombiztosítási járulékokat. Németországba visszatérvén kiderült, hogy a KSK 
biztosítási jogviszonyát az 1408/71/EGK rendelet 14. cikkére való hivatkozással 1996. május 
31-ével visszamenőleges hatállyal megszüntette. Ez a tény az egészségbiztosításba történő 
visszajelentkezéskor okozott gondot. A petíció benyújtója szerint a KSK az 1993-as 
Maastrichti Szerződés óta nem hivatkozhat a régi EGK-rendeletre, mert az ellentétes az 
Európai Unió olyan célkitűzéseivel, mint a mobilitás elősegítése, a külföldi munkavállalás és 
az idegen nyelvek elsajátítása. Felfogása szerint a KSK által a külföldi tartózkodás miatt 
kezdeményezett jogviszony-megszüntetéssel társadalmi kirekesztés történt. Úgy gondolja 
továbbá, hogy sérültek uniós állampolgári jogai.  Tájékoztatást szeretne kapni, hogy 1996/97-
ben érvényben volt-e még az említett EGK-rendelet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.
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A petíció benyújtója német állampolgár, és 1985. január 1. óta a Künstlersozialversicherung 
révén a német társadalombiztosítási rendszer tagja. Utazó újságíróként dolgozik, és 1996. 
június 5-től 1997. július 3-ig Olaszországban élt és dolgozott. A Künstlersozialversicherung 
egy 1997. április 16-i levél útján az 1408/71/EGK rendelet 14. cikkének a) pontjára való 
hivatkozással visszamenőleges hatállyal megszüntette társadalombiztosítási jogviszonyát, 
1996. május 31-vel.  

A petíció benyújtója szerint uniós állampolgárként élvezett jogai ezzel sérültek, és 
tájékoztatást kér arról, hogy az 1408/71/EGK rendelet az események idején (1996–97) még 
érvényben volt-e.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban:

A közösségi rendelkezések a társadalombiztosítás terén a rendszerek összehangolását, nem 
pedig harmonizációját írják elő. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam szabadon dönthet saját 
társadalombiztosítási rendszerének részleteiről, így arról is, hogy milyen ellátást és támogatást 
biztosít, mik a rendszerbe való bekerülés feltételei, hogyan számítják ki az ellátás vagy 
támogatás mértékét, és mennyi hozzájárulást kell fizetni. A közösségi rendelkezések –
különös tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK rendeletre – közös, a nemzeti hatóságok által a nemzeti jogszabályok 
alkalmazása során kötelezően betartandó szabályokat és elveket fektetnek le. Ezek a 
szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során ne sérüljön 
az egyenlőség elve és ne történhessen megkülönböztetés. Ezáltal biztosítva van, hogy a 
nemzeti jogszabályok eltérései miatt ne szenvedhessen hátrányt senki amiatt, hogy él az 
Európai Unión belüli szabad mozgás jogával. 

Az 1408/71/EGK rendelet aktuális, módosított változata jelenleg is érvényes és alkalmazható. 
A legutóbbi módosítás a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló 592/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet útján történt.

Az 1408/71/EGK rendelet II. címe határozza meg az alkalmazandó jogszabályok körét, vagyis 
azt, hogy egy adott személyre melyik állam jogszabályai vonatkoznak. Az 1408/71/EGK 
rendelet 14a. cikke az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendelkezéseket tartalmaz. 
A petíció benyújtójától kapott tájékoztatásból úgy tűnik, hogy a német társadalombiztosítási 
intézmények az 1408/71/EGK rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének első mondatát 
alkalmazták, amely így szól: „Az a személy, aki két vagy több tagállam területén önálló 
vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, 
amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, ha tevékenységének bármely részét e tagállam 
területén végzi.”
A petíció benyújtójának nyújtott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy a német hatóságok 
helyes következtetésre jutottak abban a tekintetben, hogy Olaszország az illetékes tagállam, 
nem pedig Németország. Ennek oka az, hogy a petíció benyújtója önálló vállalkozóként 
Németországban és Olaszországban is dolgozott, miközben Olaszországban lakott, így az 
1408/71/EGK rendelet 14a. cikkének (2) bekezdése alkalmazható esetére. 
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Ezen nem változtat az sem, hogy a petíció benyújtója Németországban adózik, mivel az 
1408/71/EGK rendelet nem tesz említést az adózási szabályokról annak meghatározásakor, 
hogy melyik ország jogszabályai alkalmazandóak.

Következtetések

A Bizottság szolgálatai nem találtak a közösségi jog társadalombiztosítási rendszerek 
összehangolására vonatkozó rendelkezéseinek megsértésére utaló jelet.
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