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Petycja 0431/2006 złożona przez Waltera Pilza (Niemcy), w sprawie obowiązkowego 
udziału w ustawowym systemie ubezpieczeń od wypadków w organizacjach 
zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest księgowym, wyraża sprzeciw wobec faktu, że w Niemczech 
udział w ustawowym systemie ubezpieczeń w ramach organizacji zawodowych jest 
obowiązkowy oraz że nie można ocenić wartości świadczeń otrzymanych od tych 
publicznych organizacji prawnych, które pobierają składki. Ponadto składający petycję jest 
zdania, że istnienie monopolu stanowi naruszenie prawa europejskiego, przede wszystkim z 
racji tego, że zagraniczni ubezpieczyciele zostali wyłączeni z niemieckiego rynku. Składający 
petycję zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Skarga
Składający petycję, który jest księgowym, wyraża sprzeciw wobec faktu, że w Niemczech 
udział w ustawowym systemie ubezpieczeń w ramach organizacji zawodowych jest 
obowiązkowy oraz że nie można ocenić wartości świadczeń otrzymanych od tych 
publicznych organizacji prawnych, które pobierają składki. Ponadto składający petycję jest 
zdania, że istnienie monopolu stanowi naruszenie prawa europejskiego, przede wszystkim z 
racji tego, że zagraniczni ubezpieczyciele zostali wyłączeni z niemieckiego rynku. Składający 
petycję zwraca się z prośbą o zbadanie sprawy.
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Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące argumentów zawartych w petycji
Członkostwo w ustawowych systemach ubezpieczeń stanowi część niemieckiego ustawowego 
systemu ubezpieczeń społecznych.

Art. 2 ust 1 lit. d) pierwszej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na 
życie (73/239/WE) stanowi, że wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania w przypadku
ubezpieczeń stanowiących część ustawowego systemu ubezpieczeń społecznych.

Podobnie art. 3 ust. 4 dyrektywy 2002/83/WE dotyczącej ubezpieczeń na życie stanowi, że 
przepisy tej dyrektywy nie dotyczą ubezpieczeń będących częścią ustawowego systemu 
ubezpieczeń społecznych.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie stwierdził, że prawo wspólnotowe nie 
uniemożliwia państwom członkowskim organizowania własnych systemów ubezpieczeń 
społecznych w sposób, który uznają one za odpowiedni ani też określania warunków 
dotyczących prawa lub obowiązku uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych (zob. 
np. sprawa 110/79 Coonan [1980] Zb. Orz. 1445, ust. 12, sprawa C-349/87 Paraschi [1991] 
Zb. Orz. I-4501, ust. 15). Organizacja i budowa takich systemów leżą w gestii państw 
członkowskich. Państwa członkowskie mogą decydować o warunkach, zakresie takich 
systemów oraz zakresie ubezpieczenia. W tym kontekście państwo członkowskie może 
postanowić, że ubezpieczenie od pewnego ryzyka osób pracujących w określonym zawodzie
może zostać zapewnione tylko przez towarzystwo, do którego należą. Taki przepis sam w 
sobie nie narusza prawa wspólnotowego dotyczącego swobody świadczenia usług.

Wnioski
Skarga jest bezpodstawna, ponieważ wymogi ustanowione w niemieckim prawie nie 
naruszają same w sobie wspólnotowego prawodawstwa.


