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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0969/2008, którą złożyła Ingeborg Merker (Niemcy) w sprawie 
problemu ze swoim ubezpieczeniem społecznym

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest dziennikarką turystyczną i jako taka płaci składki na ubezpieczenie 
społeczne do Künstlersozialversicherung (KSK). Między czerwcem 1996 r. i lipcem 1997 r. 
mieszkała we Włoszech, choć wcześniej nie planowała tego pobytu. We wspomnianym 
okresie KSK regularnie ściągało składki na ubezpieczenie społeczne z jej konta bankowego. 
Po powrocie do Niemiec składająca petycję odkryła, że KSK z mocą wsteczną zakończył jej 
przynależność do systemu ubezpieczeń z dniem 31 maja 1996 r., powołując się na art. 14 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71. W konsekwencji składająca petycję miała problemy, gdy 
składała wniosek o odnowienie ubezpieczenia zdrowotnego. Składająca petycję twierdzi, że
po wejściu w życie traktatu z Maastricht (1993 r.) KSK nie mogło powołać się na stare 
rozporządzenie EWG, ponieważ stoi ono w sprzeczności z takimi celami UE jak wspieranie 
mobilności, pracy za granicą i nauki języków obcych. Składająca petycję uważa, że 
zakończenie przez KSK z mocą wsteczną jej przynależności do systemu ubezpieczeń 
i uzasadnienie tej decyzji okresem mieszkania za granicą stanowi formę wykluczenia 
społecznego. Według składającej petycję doszło do pogwałcenia jej praw jako obywatelki 
UE. Chciałaby ona dowiedzieć się, czy rozporządzenie EWG nadal obowiązywało w latach 
1996/97.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.
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Składająca petycję, obywatelka Niemiec, od 1 stycznia 1985 r. należy do niemieckiego 
systemu zabezpieczenia społecznego za pośrednictwem Künstlersozialversicherung. Pracuje 
jako dziennikarka turystyczna i w okresie od 5 czerwca 1996 r. do 3 lipca 1997 r. mieszkała 
we Włoszech, gdzie również pracowała. Pismem z dnia 16 kwietnia 1997 r. 
Künstlersozialversicherung z mocą wsteczną zakończył jej przynależność do niemieckiego 
systemu z dniem 31 maja 1996 r., powołując się na art. 14a rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71.

Składająca petycję uważa, że jej prawa jako obywatelki UE zostały naruszone, gdy 
zakończono jej przynależność do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego 
i chciałaby wiedzieć, czy rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 nadal miało zastosowanie 
w przedmiotowym okresie (1996/97).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Wspólnotowe przepisy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przewidują koordynację, 
a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma prawo samodzielnie określać szczegółowe cechy swego systemu 
zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń, jakich będzie udzielać, warunków 
kwalifikowalności, sposobu obliczania świadczeń i liczby płaconych składek. Wspólnotowe 
przepisy prawne, w szczególności rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, ustanawiają wspólne reguły i zasady, których muszą 
przestrzegać wszystkie władze krajowe, stosując własne przepisy prawne. Reguły te 
gwarantują, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych będzie się odbywać 
z poszanowaniem podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji. Dzięki temu 
zapewnia się, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych nie będzie miało negatywnych 
skutków dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii 
Europejskiej.

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 ma nadal zastosowanie w obecnie obowiązującej 
i regularnie aktualizowanej wersji, ostatnio zmienionej rozporządzeniem (EWG) nr 592/2008
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie.

Tytuł II rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 określa mające zastosowanie przepisy prawne, 
tzn. jakie przepisy prawne państwa członkowskiego mają zastosowanie do danej osoby. 
Art. 14a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zawiera szczegółowe przepisy mające 
zastosowanie do osób pracujących na własny rachunek. Na podstawie informacji 
otrzymanych od składającej petycję wydaje się, że niemiecki zakład zabezpieczenia 
społecznego zastosował art. 14a ust. 2 pierwsze zdanie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, 
zgodnie z którym „osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium 
dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na 
terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na 
terytorium tego państwa”.

Z informacji otrzymanych przez składającą petycję wynika, że niemiecka instytucja doszła do 
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słusznego wniosku, iż właściwym państwem członkowskim, zgodnie z art. 14a ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, są Włochy, a nie, jak początkowo sądzono, Niemcy, 
ponieważ w okresie, gdy składająca petycję mieszkała we Włoszech, prowadziła ona 
działalność na własny rachunek w Niemczech i we Włoszech.

Tego stwierdzenia nie można podważyć stwierdzeniem składającej petycję, że płaci ona 
podatki w Niemczech, ponieważ rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 nie odnosi się do 
przepisów podatkowych w zakresie określania mającego zastosowanie prawodawstwa .

Wnioski

Służby Komisji nie mogą stwierdzić żadnego naruszenia prawa wspólnotowego w dziedzinie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
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