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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0431/2006, του Walter Pilz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρεωτική συμμετοχή σε προβλεπόμενα εκ του νόμου προγράμματα ασφάλισης έναντι 
ατυχημάτων στο πλαίσιο επαγγελματικών φορέων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι λογιστής, διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι στη Γερμανία είναι 
υποχρεωτική η ένταξη σε προβλεπόμενα εκ του νόμου προγράμματα ασφάλισης στο πλαίσιο 
επαγγελματικών φορέων και δηλώνει ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η αξία αυτών των 
φορέων δημοσίου δικαίου που λαμβάνουν εισφορές. Επιπλέον, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η 
εν λόγω μονοπωλιακή κατάσταση συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
δεδομένου ότι οι αλλοδαποί ασφαλιστές αποκλείονται από τη γερμανική αγορά. Ο αναφέρων 
ζητεί τη διερεύνηση της κατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η αναφορά
Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι στη Γερμανία είναι υποχρεωτική η ένταξη σε 
προβλεπόμενα εκ του νόμου προγράμματα ασφάλισης στο πλαίσιο επαγγελματικών φορέων 
και δηλώνει ότι είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η αξία αυτών των φορέων δημοσίου δικαίου που 
λαμβάνουν εισφορές. Επιπλέον, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εν λόγω μονοπωλιακή 
κατάσταση συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι αλλοδαποί 
ασφαλιστές αποκλείονται από τη γερμανική αγορά. Ο αναφέρων ζητεί τη διερεύνηση της 
κατάστασης.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για τους ισχυρισμούς του αναφέροντα
Η ένταξη σε προβλεπόμενα εκ του νόμου προγράμματα ασφάλισης αποτελεί τμήμα του 
γερμανικού υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ της πρώτης οδηγίας για ασφάλειες εκτός των 
ασφαλειών ζωής (73/239/ΕΚ) προβλέπει ότι η ασφάλιση η οποία αποτελεί τμήμα ενός εκ του
νόμου προβλεπόμενου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν καλύπτεται από την οδηγία.

Ομοίως, το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας για τις ασφάλειες ζωής 2002/83/ΕΚ
προβλέπει ότι η ασφάλιση η οποία αποτελεί μέρος ενός προβλεπόμενου εκ του νόμου 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις 
ασφάλειες ζωής.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ορίσει ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν
εμποδίζει τα κράτη μέλη να οργανώσουν τα εθνικά τους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
κατά τον τρόπο τον οποίο θεωρούν κατάλληλο ή να καθορίσουν τους όρους που αφορούν το 
δικαίωμα ή το καθήκον να καλύπτονται από ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (βλέπε
υπόθεση 110/79 Coonan [1980] Συλλ. 1445, παράγραφος 12, υπόθεση C-349/87 Paraschi
[1991] Συλλ. I-4501, παράγραφος 15). Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των εν λόγω
συστημάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η θέσπιση των όρων, το πεδίο
εφαρμογής των εν λόγω συστημάτων καθώς και η εμβέλεια της κάλυψης ορίζονται από τα
κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η κάλυψη
ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένο επάγγελμα από έναν ορισμένο κίνδυνο μπορεί να 
παρασχεθεί μόνο από την ένωση στην οποία ανήκουν. Ένας τέτοιος κανόνας δεν παραβιάζει
αυτός καθαυτός το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Συμπεράσματα
Η καταγγελία είναι αβάσιμη επειδή οι απαιτήσεις της γερμανικής νομοθεσίας δεν
παραβιάζουν αυτές καθαυτές την κοινοτική νομοθεσία.


