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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0431/2006 af Walter Pilz, tysk statsborger, om tvungent medlemskab af 
lovpligtige ulykkesforsikringsordninger i faglige organisationer

1. Sammendrag

Andrageren, som er revisor, protesterer imod, at man i Tyskland er tvungen til at være 
medlem af lovpligtige forsikringsordninger inden for faglige organisationer og at det er 
umuligt at vurdere, om man får valuta for pengene fra disse offentligretlige organer, man 
betaler bidrag til. Endvidere er andrageren af den opfattelse, at denne monopolsituation er en 
overtrædelse af EU-lovgivning, idet bl.a. udenlandske forsikringsselskaber udelukkes fra det 
tyske marked. Andrageren anmoder om en undersøgelse af sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Klagen

Andrageren protesterer imod, at man i Tyskland er tvungen til at være medlem af lovpligtige 
forsikringsordninger inden for faglige organisationer, og at det er umuligt at vurdere, om man 
får valuta for pengene fra disse offentlige organer, man betaler bidrag til. Endvidere er 
andrageren af den opfattelse, at denne monopolsituation er en overtrædelse af EU-lovgivning, 
idet bl.a. udenlandske forsikringsselskaber udelukkes fra det tyske marked. Andrageren 
anmoder om en undersøgelse af sagen.
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Kommissionens bemærkninger til andragerens argumenter

Medlemskab af lovpligtige forsikringsordninger indgår i det tyske lovbestemte sociale 
sikringssystem.

I artikel 2, stk. 1, litra d), i det første direktiv om forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring (73/239/EF) fastsættes det, at forsikringer, der er omfattet af en lovbestemt 
social sikringsordning, ikke er omfattet af direktivet.

Ligeledes fastsættes det i artikel 3, stk. 4, i direktivet om livsforsikring (2002/83/EF), at 
forsikringer, der er omfattet af en lovbestemt social sikringsordning, ikke hører under 
livsforsikringsdirektivets anvendelsesområde.

EF-Domstolen har slået fast, at fællesskabslovgivning ikke forhindrer medlemsstaterne i at 
organisere deres nationale sociale sikringssystemer på den måde, de finder passende, eller i at 
fastsætte betingelserne for retten eller pligten til at være omfattet af en social sikringsordning 
(se f.eks. sag 110/79 Coonan [1980] ECR 1445, præmis 12, sag C-349/87 Paraschi [1991] 
ECR I-4501, præmis 15). Organiseringen og udformningen af sådanne systemer hører under 
medlemsstaterne kompetence. Betingelserne og omfanget af sådanne systemer samt 
dækningens omfang kan fastsættes af medlemsstaterne. I denne forbindelse kan en 
medlemsstat beslutte, at dækningen af en bestemt risiko for personer i et bestemt erhverv kun 
kan ske gennem den faglige organisation, de er medlem af. En sådan regel er ikke i sig selv en 
overtrædelse af fællesskabslovgivning om fri levering af tjenesteydelser.

Konklusioner

Klagen er ubegrundet, da kravene i den tyske lov ikke i sig selv er en overtrædelse af 
fællesskabslovgivning.


