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Temats: Lūgumraksts Nr. 969/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Ingeborg 
Merker, par viņas sociālās apdrošināšanas problēmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir ceļojumu žurnāliste, un viņa veic sociālās apdrošināšanas 
iemaksas Künstlersozialversicherung (KSK) fondā. No 1996. gada jūnija līdz 1997. gada 
jūlijam viņai nācās neplānoti uzturēties Itālijā. Lūgumraksta iesniedzējas prombūtnes laikā 
KSK no viņas bankas konta regulāri atskaitīja sociālās apdrošināšanas iemaksas. Atgriežoties 
Vācijā, viņa uzzināja, ka KSK ir ar atpakaļejošu datumu pārtraucis viņas dalību 
apdrošināšanas plānā no 1996. gada 31. maija, pamatojoties uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
14. pantu. Tas radīja lūgumraksta iesniedzējai problēmas, piesakoties uz veselības 
apdrošināšanas nodrošināšanas atjaunošanu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka kopš 
Māstrihtas līguma stāšanās spēkā (1993. gadā) KSK nevarēja atsaukties uz vecu EEK regulu, 
jo tā ir pretrunā tādiem ES mērķiem kā mobilitātes veicināšana, strādāšana ārzemēs un 
svešvalodu apgūšana. Viņa uzskata, ka, ar atpakaļejošu datumu izslēdzot viņu no 
apdrošināšanas plāna un pamatojot to ar dzīvošanu ārzemēs, KSK ir radījis viņas sociālo 
izslēgtību, un viņa uzskata, ka ir pārkāptas viņas Savienības pilsoņa tiesības. Lūgumraksta 
iesniedzēja vēlas zināt, vai minētā EEK regula 1996./1997. gadā joprojām bija piemērojama.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī
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Lūgumraksta iesniedzēja, Vācijas valstspiederīgā, kopš 1985. gada 1. janvāra ar 
Künstlersozialversicherung fonda starpniecību bija piesaistīta Vācijas sociālā nodrošinājuma 
sistēmai. Viņa ir ceļojumu žurnāliste un no 1996. gada 5. jūnija līdz 1997. gada 3. jūlijam 
dzīvoja un arī strādāja Itālijā. 1997. gada 16. aprīļa vēstulē Künstlersozialversicherung fonds 
paziņoja, ka ar atpakaļejošu datumu ir pārtraucis lūgumraksta iesniedzējas dalību Vācijas 
sociālā nodrošinājuma sistēmā no 1996. gada 31. maija, pamatojoties uz Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 14.a pantu.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka, izslēdzot viņu no Vācijas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, ir pārkāptas viņas kā ES pilsones tiesības, un viņa vēlas zināt, vai Regula (EEK) 
Nr. 1408/71 bija piemērojama attiecīgajā laika posmā (1996.–1997. gadā).

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt tās sociālā 
nodrošinājuma sistēmas detaļas, tostarp nodrošināmos pabalstus, atbilstības nosacījumus, 
pabalstu aprēķināšanas kārtību un veicamo iemaksu apjomu. Kopienas noteikumi, īpaši 
Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darba ņēmējiem, 
pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, nosaka 
kopīgus noteikumus un principus, kas ir jāievēro visām valsts varas iestādēm, piemērojot 
dalībvalsts tiesību aktus. Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā 
tiek ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi. Tādējādi tiek 
nodrošināts, ka dažādu dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas 
izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. 

Regula (EEK) Nr. 1408/71 joprojām ir piemērojama tās pašreizējā un regulāri atjauninātājā 
redakcijā, kuras jaunākie grozījumi izdarīti ar 2008. gada 17. jūnija Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 592/2008, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un 
viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā.

Regulas (EEK) Nr. 1408/71 II sadaļa nosaka piemērojamos tiesību aktus, t.i., kurš dalībvalsts 
tiesību akts ir piemērojams attiecīgai personai. Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14.a pantā ir 
iekļauti īpaši noteikumi, ko piemēro pašnodarbinātām personām. Pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzējas sniegto informāciju, šķiet, ka Vācijas sociālā nodrošinājuma iestāde piemēroja 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14.a panta 2. punkta pirmo teikumu, kas nosaka: „Persona, kas 
parasti strādā kā pašnodarbināta divās vai vairāk dalībvalstīs, ir pakļauta tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā šī persona dzīvo, ja daļu darba šī persona veic minētajā dalībvalstī.”

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, liekas, ka Vācijas iestāde 
izdarīja pareizu secinājumu, ka kompetentā dalībvalsts ir Itālija nevis Vācija, kā sākotnēji
uzskatīts, jo lūgumraksta iesniedzēja acīmredzami strādāja kā pašnodarbināta persona Vācijā 
un Itālijā, bet dzīvoja Itālijā, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14.a panta 2 punktā. 

Šo rezultātu nevar apstrīdēt ar lūgumraksta iesniedzējas piezīmi par to, ka nodokļus viņa 
maksā Vācijā, jo Regula (EEK) Nr. 1408/71 neattiecas uz nodokļu sistēmas noteikumiem, 
nosakot piemērojamos tiesību aktus.
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Secinājumi

Komisijas dienesti neatklāj nekādus Kopienas tiesību aktu pārkāpumus sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšanas jomā.
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