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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 969/2008, adresată de Ingeborg Merker, de naţionalitate germană, 
privind o problemă cu asigurarea sa socială

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara este jurnalist de călătorie, capacitate în care aceasta plăteşte contribuţii de 
asigurare socială la Künstlersozialversicherung (KSK). Între iunie 1996 şi iulie 1997 a locuit 
în Italia, şederea sa acolo fiind neplanificată. În timpul acestei perioade KSK a perceput în 
mod regulat contribuţii de asigurare socială din contul său din bancă. La întoarcerea sa în 
Germania, petiţionara a aflat că KSK a încheiat retroactiv afilierea la planul de asigurare 
începând din 31 mai 1996, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. 
Acest lucru a provocat petiţionarei probleme atunci când aceasta a solicitat restabilirea 
acoperirii asigurării sale de sănătate. Petiţionara declară că, de la intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Maastricht (1993), nu este posibil ca KSK să invoce un vechi regulament CEE 
deoarece acesta din urmă contravine obiectivelor UE precum promovarea mobilităţii, lucrul în 
străinătate şi învăţarea de limbi străine. Petiţionara consideră că această încheiere retroactivă 
de către KSK a afilierii sale din cauza perioadei de şedere în străinătate constituie excluziune 
socială şi că drepturile sale în calitate de cetăţean UE au fost încălcate. Petiţionara doreşte să 
afle dacă regulamentul CEE se mai aplica în 1996/1997.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţionara, cetăţean german, a fost afiliată începând cu 1 ianuarie 1985 la sistemul german de 
asigurări sociale prin intermediul Künstlersozialversicherung. Aceasta este jurnalist de 
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călătorie, locuind şi lucrând în Italia de la 5 iunie 1996 până la 3 iulie 1997. Prin scrisoarea 
din 16 aprilie 1997, Künstlersozialversicherung a încheiat retroactiv afilierea acesteia la 
sistemul german de asigurări sociale începând cu 31 mai 1996, în temeiul articolului 14a din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. 

Petiţionara consideră că i s-au încălcat drepturile de cetăţean al UE prin încheierea afilierii 
sale la sistemul german de asigurări sociale şi doreşte să ştie dacă Regulamentul (CEE) nr.
1408/71 se mai aplica în perioada de timp relevantă (1996/1997).

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Dispoziţiile comunitare în domeniul securităţii sociale prevăd coordonarea şi nu armonizarea 
sistemelor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru este liber să 
stabilească detaliile propriului sistem de asigurare socială, inclusiv prestaţiile acordate, 
condiţiile de eligibilitate, modul în care aceste prestaţii sunt calculate şi cuantumul 
contribuţiilor. Dispoziţiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile 
acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, stabileşte normele şi principiile comune 
care trebuie avute în vedere de toate autorităţile naţionale în aplicarea legislaţiei naţionale. 
Prin aceste norme se asigură că aplicarea diferitelor legislaţii naţionale respectă principiile 
fundamentale legate de egalitatea de tratament şi nediscriminare. Astfel, se asigură că 
aplicarea diferitelor legislaţii naţionale nu afectează în mod negativ persoanele care îşi 
exercită dreptul la liberă circulaţie în cadrul Uniunii Europene. 

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 este încă aplicabil în versiunea sa iniţială şi în versiunile 
actualizate în mod regulat, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
592/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi 
membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii.

Titlul II din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 stabileşte legislaţia aplicabilă, şi anume 
legislaţia cărui stat membru se aplică în cazul persoanei respective. Articolul 14a din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 conţine regulile speciale aplicabile persoanelor care
desfăşoară activităţi independente. Pe baza informaţiilor furnizate de petiţionară, se pare că 
instituţia germană de asigurări sociale a aplicat articolul 14a alineatul (2) prima teză din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, care stipulează că: „O persoană care desfăşoară în mod 
obişnuit o activitate independentă pe teritoriul a două sau mai multe state membre intră sub 
incidenţa legislaţiei statului membru pe teritoriul căruia este rezidentă dacă desfăşoară o 
parte a activităţii pe teritoriul acelui stat membru.”

Pe baza informaţiilor primite de la petiţionară, se pare că instituia germană a concluzionat 
corect că statul membru competent este Italia şi nu Germania, cum s-a considerat iniţial, din 
moment ce petiţionara se pare că a desfăşurat o activitate independentă în Germania şi Italia, 
fiind rezidentă în Italia, astfel cum prevede articolul 14a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71. 

Această concluzie nu poate fi contestată prin observaţia petiţionarei, care afirmă că plăteşte 
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impozite în Germania, din moment ce Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu face referire la 
normele de impozitare în momentul stabilirii legislaţiei aplicabile.

Concluzii

Serviciile Comisiei nu pot identifica o încălcare a dreptului comunitar în materie de 
coordonare a sistemelor de securitate socială.

Adlib Express Watermark


	770977ro.doc

