
CM\650329LV.doc PE 384.401v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS

2004 «
«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0431/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Walter Pilz, par 
profesionālo organizāciju obligātu iesaistīšanos likumā paredzētajās nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas shēmās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, grāmatvedis, iebilst pret to, ka profesionālo organizāciju 
iesaistīšanās likumā paredzētajās apdrošināšanas sistēmās Vācijā ir obligāta, kā arī pret to, ka 
nav iespējams noteikt izmaksu lietderību tām valsts juridiskajām organizācijām, kas saņem 
investīcijas. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī monopola situācija, kurā no 
Vācijas tirgus izslēgti jo īpaši ārzemju apdrošinātāji, ir Eiropas tiesību pārkāpums.  
Lūgumraksta iesniedzējs aicina veikt šīs lietas izmeklēšanu..

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Sūdzība
Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka profesionālo organizāciju iesaistīšanās likumā 
paredzētajās apdrošināšanas sistēmās Vācijā ir obligāta, kā arī pret to, ka nav iespējams 
noteikt izmaksu lietderību tām valsts juridiskajām organizācijām, kuras saņem investīcijas.
Turklāt līgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī monopola situācija, kurā no Vācijas tirgus 
izslēgti jo īpaši ārzemju apdrošinātāji, ir Eiropas tiesību pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs 
aicina veikt šīs lietas izmeklēšanu.
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Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem
Iesaistīšanās likumā paredzētajās apdrošināšanas sistēmās ir daļa no Vācijas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, kas paredzēta likumā. 

Pirmās nedzīvības apdrošināšanas Direktīvas (73/239/EK) 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
noteikts, ka uz apdrošināšanu, kas ir daļa no likumā paredzētās sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, šī direktīva neattiecas.

Turklāt dzīvības apdrošināšanas Direktīvas 2002/83/EK 3. panta 4. punktā noteikts, ka 
apdrošināšana, kas ir daļa no likumā paredzētās sociālā nodrošinājuma sistēmas, neietilpst 
dzīvības apdrošināšanas direktīvas darbības jomā.

Eiropas Kopienu Tiesa norādījusi, ka Kopienas tiesību akti dalībvalstīm neliedz veidot savas 
valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas tām piemērotā veidā vai lai varētu saskaņot noteikumus 
par pienākumiem un tiesībām tikt iekļautiem sociālā nodrošinājuma sistēmā (skatīt 1980. gada 
spriedumu lietā 110/79 Coonan, ECR 1445, 12. punkts; 1991. gada spriedumu lietā C-394/87 
Paraschi, ECR I-4501, 15. punkts). Šādu sistēmu organizēšana un veidošana ir dalībvalstu 
kompetencē. Dalībvalstis var noteikt šo noteikumu izveidi, kā arī šādu sistēmu un 
apdrošināšanas darbības jomu. Šajā sakarā dalībvalsts var nolemt, ka noteikta riska 
apdrošināšanu noteiktas profesijas pārstāvjiem var nodrošināt tikai tā asociācija, kurai viņi ir 
piederīgi. Šāds noteikums pats par sevi nav pretrunā ar Kopienas tiesībām par pakalpojumu 
brīvu sniegšanu.

Secinājumi
Sūdzība ir nepamatota, jo Vācijas tiesību aktos noteiktās prasības pašas par sevi nav pretrunā 
ar Kopienas tiesību aktiem. 


