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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Il-Petizzjoni 0431/2006, minn Walter Pilz (Ġermaniż) rigward it-tisħib obbligatorju fi 
skemi statutorji ta’ l-assigurazzjoni fuq l-aċċidenti f’korpi professjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, akkawntant, joġġezzjona għall-fatt li fil-Ġermanja t-tisħib fi skemi 
statutorji ta’ l-assigurazzjoni fi ħdan il-korpi professjonali huwa obbligatorju u mhux 
possibbli li jkun ivvalutat il-valur mill-ispiża li jinkiseb minn dawn il-korpi legali pubbliċi li 
jirċievu l-kontribuzzjonijiet. Barra minn hekk, dak li ressaq il-petizzjoni huwa tal-fehma li din 
il-qagħda ta’ monopolju hija ksur tal-liġi Ewropea, bil-kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni barranin 
b’mod partikulari jkunu esklużi mis-suq Ġermaniż. Dak li ressaq il-petizzjoni qed jitlob 
investigazzjoni dwar din l-affari.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

L-ilment
Dak li ressaq il-petizzjoni joġġezzjona għall-fatt li fil-Ġermanja t-tisħib fi skemi statutorji ta’ 
l-assigurazzjoni fi ħdan il-korpi professjonali huwa obbligatorju u mhux possibbli li jkun 
ivvalutat il-valur mill-ispiża li jinkiseb minn dawn il-korpi legali pubbliċi li jirċievu l-
kontribuzzjonijiet. Barra minn hekk, dak li ressaq il-petizzjoni huwa tal-fehma li din il-qagħda 
ta’ monopolju hija ksur tal-liġi Ewropea, bil-kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni barranin b’mod 
partikulari jkunu esklużi mis-suq Ġermaniż. Dak li ressaq il-petizzjoni qed jitlob 
investigazzjoni dwar din l-affari. 
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Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni
It-tisħib fi skemi statutorji ta’ l-assigurazzjoni jagħmel parti mis-sistema statutorja tas-sigurtà 
soċjali Ġermaniża.

L-Artiklu 2 Paragrafu 1 d) ta’ l-ewwel Direttiva (73/239/KE) dwar l-assigurazzjoni mhux fuq 
il-ħajja, jipprovdi li assigurazzjoni li hija parti minn sistema statutorja tas-sigurtà soċjali ma 
taqax taħt id-Direttiva.

Hekk ukoll, l-Artiklu 3 Paragrafu 4 tad-Direttiva 2002/83/KE dwar l-assigurazzjoni fuq il-
ħajja jipprovdi li assigurazzjoni li hija parti minn sistema statutorja tas-sigurtà soċjali ma 
taqax taħt il-firxa tad-direttiva dwar l-assigurazzjoni fuq il-ħajja.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja speċifikat li l-liġi tal-Komunità ma żżommx lill-Istati Membri 
milli jorganizzaw is-sistemi nazzjonali tagħhom tas-sigurtà soċjali bil-mod li jqisu adattat jew 
li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet rigward il-jedd jew id-dover li persuna trid tkun koperta 
minn skema tas-sigurtà soċjali (ara per eżempju l-Każ 110/79 Coonan [1980] ECR 1445, 
paragrafu 12, il-Każ C-349/87 Paraschi [1991] ECR I-4501, paragrafu 15). L-organizzazzjoni 
u d-disinn ta’ sistemi bħal dawn jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi ta’ l-Istati Membri. It-tifsila tal-
kundizzjonijiet, il-firxa ta’ sistemi bħal dawn kif ukoll il-firxa ta’ xi jkopru jistgħu jkunu 
stabbiliti mill-Istati Membri. F’dan il-kuntest, Stat Membru jista’ jiddeċiedi li l-assigurazzjoni 
fuq riskju partikulari għall-persuni li huma membri ta’ professjoni partikulari tista’ tkun 
ipprovduta biss mill-assoċjazzjoni li tagħha huma membri. Regola bħal din minnha nnifisha 
ma tiksirx il-liġi tal-Komunità  rigward il-provvediment ħieles tas-servizzi. 

Il-konklużjonijiet
L-ilment huwa bla bażi għax il-ħtiġiet stabbiliti fil-liġi Ġermaniża minnhom infushom ma 
jiksrux il-leġiżlazzjoni tal-Komunità. 


