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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0431/2006, Walter Pilz, Saksan kansalainen, pakollisesta jäsenyydestä 
ammattijärjestöjen lakisääteisissä tapaturmavakuutusjärjestelmissä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on ammatiltaan kirjanpitäjä, esittää vastalauseensa sen johdosta, 
että Saksassa ammattijärjestöön kuuluvan on oltava lakisääteisen vakuutusjärjestelmän jäsen 
ja että on mahdotonta arvioida, saadaanko näiltä maksuja saavilta julkisoikeudellisilta elimiltä 
vastinetta suoritetuille maksuille. Lisäksi vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä 
monopolitilanne rikkoo yhteisön lainsäädäntöä, koska erityisesti ulkomaiset vakuutusyhtiöt on 
suljettu pois Saksan markkinoilta. Vetoomuksen esittäjä pyytää tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Kantelu
Vetoomuksen esittäjä esittää vastalauseensa sen johdosta, että Saksassa ammattijärjestöön 
kuuluvan on oltava lakisääteisen vakuutusjärjestelmän jäsen ja että on mahdotonta arvioida, 
saadaanko näiltä maksuja saavilta julkisilta elimiltä vastinetta suoritetuille maksuille. Lisäksi 
vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä monopolitilanne rikkoo yhteisön lainsäädäntöä, koska 
erityisesti ulkomaiset vakuutusyhtiöt on suljettu pois Saksan markkinoilta. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää tutkimaan asiaa.

Komission huomautukset vetoomuksen esittäjän perusteluihin
Jäsenyys lakisääteisissä vakuutusjärjestelmissä on osa Saksan lakisääteistä 
sosiaaliturvajärjestelmää.

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin (73/239/ETY) 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
säädetään, että direktiiviä ei sovelleta lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluviin vakuutuksiin.
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Niin ikään henkivakuutusdirektiivin (2002/83/EY) 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, että
henkivakuutusdirektiivi ei koske vakuutusta joka on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on maininnut erityisesti, että yhteisön lainsäädäntö ei estä 
jäsenvaltioita järjestämästä kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiään sopivaksi katsomallaan 
tavalla tai määrittämästä ehtoja, joiden mukaan henkilöillä on oikeus tai velvollisuus kuulua
sosiaaliturvajärjestelmään (ks. esim. asia 110/79, Coonan, Kok. 1980, s. 1445, 12 kohta, asia
C-349/87, Paraschi, Kok. 1991, s. I-4501, 15 kohta). Näiden järjestelmien organisointi ja 
suunnittelu kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltiot voivat määrätä ehtojen 
vahvistamisesta, järjestelmien soveltamisalasta ja suojan kattavuudesta. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltiot voivat päättää, että tiettyyn ammattialaan kuuluvien henkilöiden vakuutussuojan 
jonkin tietyn riskin varalta voi turvata vain se järjestö, johon henkilöt kuuluvat. Tällainen
sääntö ei sinänsä riko palvelujen tarjoamisen vapautta koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

Johtopäätökset
Kantelu on perusteeton, koska Saksan lainsäädännön vaatimukset eivät sinänsä riko yhteisön 
lainsäädäntöä.
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