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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0969/2008, ingiven av Ingeborg Merker (tysk medborgare), om 
problem med hennes socialförsäkring

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är reseskribent och betalar som sådan in socialförsäkringspremie till 
socialförsäkringsfonden för konstnärer (KSK). Under perioden juni 1996– juli 1997 vistades 
hon oplanerat i Italien. Under denna period drogs vid bestämda tidpunkter inbetalningen av 
KSK-premien från hennes bankkonto. När hon återvände till Tyskland visade det sig att KSK 
från och med den 31 maj 1996 hade skrivit ut henne ur försäkringen med hänvisning till 
artikel 14 i förordning (EEG) nr 1408/71. Framställaren fick därför problem när hon skulle 
skrivas in i sjukförsäkringen igen. Framställaren hävdar att KSK sedan Maastrichtfördraget 
(1993) inte kan åberopa en gammal EEG-förordning eftersom denna strider mot Europeiska 
unionens mål, exempelvis att främja rörligheten, att arbeta utomlands och att lära sig 
främmande språk. Hon anser att hennes utskrivning ur KSK på grund av att hon vistades i 
utlandet leder till socialt utanförskap och att hennes rättigheter som EU-medborgare har 
kränkts. Hon vill veta om EEG-förordningen fortfarande gällde 1996/1997.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Framställaren, som är tysk medborgare, har sedan den 1 januari 1985 varit ansluten till det 
tyska socialförsäkringssystemet genom socialförsäkringsfonden för konstnärer. Hon arbetar 
som reseskribent och vistades från den 5 juni 1996 till den 3 juli 1997 i Italien där hon också 
arbetade. I ett brev av den 16 april 1997 skrev socialförsäkringsfonden för konstnärer 
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retroaktivt ut henne ur det tyska socialförsäkringssystemet från och med den 31 maj 1996, 
med hänvisning till artikel 14 i förordning (EEG) nr 1408/71. 

Framställaren anser att hennes rättigheter som EU-medborgare kränktes när hennes anslutning 
till det tyska socialförsäkringssystemet upphörde, och hon vill veta om förordning 
(EEG) nr 1408/71 fortfarande tillämpades under den relevanta tidsperioden (1996/1997).

Kommissionens kommentarer till framställningen

Gemenskapsbestämmelser på socialförsäkringsområdet föreskriver samordning och inte 
harmonisering av socialförsäkringssystemen. Detta innebär att varje medlemsstat är fri att 
fastställa detaljerna i sitt eget socialförsäkringssystem, däribland vilka förmåner som ska 
erhållas, vilka stödvillkor som ska gälla, hur förmånerna ska beräknas och hur mycket bidrag 
som ska betalas ut. I gemenskapsbestämmelserna, särskilt förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, etableras gemensamma regler och principer 
som måste iakttas av alla nationella myndigheter vid tillämpning av nationell lag. Dessa regler 
säkerställer att man vid tillämpningen av olika nationella lagar respekterar de grundläggande 
principerna likabehandling och icke-diskriminering. Därmed säkerställs att tillämpningen av 
de olika nationella lagarna inte på ett negativt sätt påverkar personer som utövar sin rätt till fri 
rörlighet inom Europeiska unionen. 

Förordning (EEG) nr 1408/71 gäller fortfarande i dess aktuella och regelbundet uppdaterade 
version, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 592/2008 av 
den 17 juni 2008 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen.

I avdelning II i förordning (EEG) nr 1408/71 fastslås tillämplig lagstiftning, det vill säga 
vilken medlemsstatslagstiftning som är tillämplig för personen i fråga. Artikel 14a i 
förordning (EEG) nr 1408/71 innehåller särskilda regler för egenföretagare. På grundval av 
den information som mottagits av framställaren verkar det som om den tyska 
försäkringsgivaren tillämpat artikel 14a, punkt 2, första meningen i förordning 
(EEG) nr 1408/71, enligt vilken följande fastslås: ”Den som normalt är egenföretagare inom 
en eller flera medlemsstaters territorium skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat 
inom vars territorium han är bosatt om han utför någon del av sin verksamhet inom den 
medlemsstatens territorium.”

Med utgångspunkt i den information som mottagits av framställaren verkar det som om den 
tyska institutionen dragit rätt slutsats och att behörig medlemsstat är Italien och inte, som man 
tidigare trodde, Tyskland. Detta eftersom framställaren uppenbarligen arbetade som 
egenföretagare i Tyskland och Italien under den tid som hon bodde Italien, enligt vad som 
föreskrivs i artikel 14a.2 i förordning (EEG) nr 1408/71. 

Att framställaren betalar skatt i Tyskland ändrar inte detta faktum, eftersom förordning 
(EEG) nr 1408/71 inte hänvisar till beskattningregler vid fastslåendet av tillämplig 
lagstiftning. 
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Slutsatser

Kommissionens avdelningar kan inte fastställa någon överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen när det gäller samordning av socialförsäkringssystemen.
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