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Petiţia 0431/2006, prezentată de Walter Pilz, de naţionalitate germană, privind 
obligativitatea apartenenţei la planurile de asigurare obligatorie în caz de accident din 
cadrul organismelor profesionale 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, de profesie contabil, obiectează în legătură cu faptul că în Germania apartenenţa
la planurile de asigurare obligatorie din cadrul organismelor profesionale este impusă şi că 
este imposibilă evaluarea raportului calitate preţ pentru serviciile furnizate de aceste 
organisme de drept public care primesc contribuţiile. În plus, petiţionarul este de părere că 
această situaţie de monopol reprezintă o încălcare a dreptului european, asigurătorii străini, în 
special, fiind excluşi de pe piaţa germană. Petiţionarul solicită o investigaţie a acestei situaţii.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 25 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Plângerea
Petiţionarul obiectează în legătură cu faptul că în Germania apartenenţa la planurile de 
asigurare obligatorie din cadrul organismelor profesionale este impusă şi că este imposibilă 
evaluarea raportului calitate preţ pentru serviciile furnizate de aceste organisme de drept 
public care primesc contribuţiile. În plus, petiţionarul este de părere că această situaţie de 
monopol reprezintă o încălcare a dreptului european, asigurătorii străini, în special, fiind 
excluşi de pe piaţa germană. Petiţionarul solicită o investigaţie a acestei situaţii.

Comentariile Comisiei la argumentele petiţionarului 
Apartenenţa la planurile de asigurare obligatorie este o parte din sistemul german obligatoriu 
de asigurare socială.
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Articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Prima directivă de coordonare a actelor cu putere de lege 
şi actelor administrative privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare generală directă 
(73/239/EC) prevede faptul că asigurarea care face parte dintr-un sistem obligatoriu de 
asigurare socială nu face obiectul acestei directive.

De asemenea, articolul 3 alineatul (4) din Directiva privind asigurarea de viaţă 2002/83/CE 
prevede faptul că asigurarea care face parte dintr-un sistem obligatoriu de asigurare socială nu 
intră în sfera de aplicare a directivei privind asigurarea de viaţă.

Curtea Europeană de Justiţie a specificat că dreptul comunitar nu împiedică statele membre să 
îşi organizeze sistemele naţionale de asigurare socială în modalitatea în care acestea o 
consideră adecvată sau în vederea stabilirii condiţiilor privind dreptul sau obligaţia de a fi 
acoperit de planul de asigurări sociale (vezi Cauza 110/79 Coonan [1980] ECR 1445, 
paragraful 12, Cauza C-349/87 Paraschi [1991] ECR I-4501, alineatul (15). Organizarea şi 
proiectarea acestor sisteme intră în competenţa Statelor Membre. Stabilirea condiţiilor şi
sferei acestor sisteme, precum şi a sferei de acoperire poate fi efectuată de statele membre. În 
acest context, un stat membru poate decide că acoperirea unui anumit risc pentru persoanele
care aparţin unei anumite profesii poate fi asigurată numai de asociaţia de care acestea aparţin. 
O astfel de regulă nu încalcă în sine dreptul comunitar privind furnizarea nerestricţionată de 
servicii.

Concluzii 
Plângerea nu este fondată deoarece dispoziţiile din cadrul legislaţiei germane nu încalcă în 
sine legislaţia comunitară.


