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Ref.: Petiția nr. 0731/2010, adresată de Melas Gianniotis, de cetățenie elenă, în 
numele „E.A.B.E.” (Asociația asiguratorilor din nordul Greciei), privind 
Comisia elenă de supraveghere a asigurărilor private (EP.E.I.A.)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în calitate de președinte al asociației menționate mai sus, subliniază faptul că, 
începând cu 1 ianuarie 2008, societățile elene de asigurări au fost obligate să plătească o 
cotizație obligatorie (1o/oo din cifra lor de afaceri) către Comisia elenă de supraveghere a 
asigurărilor private, care funcționează în cadrul Ministerului Finanțelor. Acesta reclamă, 
totuși, faptul că autoritățile competente au solicitat, de asemenea, societăților de asigurări să 
cotizeze la Comisia elenă de supraveghere a asigurărilor private (EP.E.I.A.) pentru perioada 
2004-2007, perioadă în care funcția de supraveghere nu a revenit comisiei respective, ci 
Ministerului Dezvoltării. În plus, petiționarul face referire la faptul că EP.E.I.A. va fi acum 
desființată, iar funcția de supraveghere va reveni Băncii Naționale a Greciei, dar că societățile
de asigurări vor plăti în continuare cotizația obligatorie către un organ de supraveghere care 
nu mai există. Prin urmare, acesta solicită Parlamentului European să verifice dacă această 
situație de fapt este în conformitate cu legislația UE în vigoare în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Conform articolului 9 din Legea 3229 din 10 februarie 2004 („Legea 3229”), întreprinderile 
elene de asigurare trebuie să contribuie cu 1o/oo din cifra lor de afaceri pentru a finanța 
Comisia elenă de supraveghere a asigurărilor private („EP.E.I.A.”). EP.E.I.A. este autoritatea 
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elenă competentă în domeniul supravegherii asigurărilor. 
Petiționarul explică faptul că EP.E.I.A. a obligat întreprinderile elene de asigurare să plătească 
cotizațiile retroactiv, pentru anii 2004-2007. În continuare, se afirmă că în perioada 2004-
2007 competențele de supraveghere au fost exercitate de Ministerul Dezvoltării din Grecia, și 
nu de EP.E.I.A. Petiționarul mai precizează că cotizațiile au fost plătite pentru anii 2008 și 
2009, deși EP.E.I.A. nu era singurul organism de supraveghere.

De asemenea, petiționarul relatează că autoritățile elene au pregătit o nouă propunere 
legislativă. În cazul în care aceasta va fi adoptată, Banca Greciei va deveni o nouă autoritate 
competentă în domeniul supravegherii asigurărilor din Grecia. Petiționarul arată că 
propunerea menține cotizația obligatorie de 1o/oo din cifra de afaceri a întreprinderilor de 
asigurare, destinată finanțării Băncii Greciei. Petiționarul menționează că niciun alt sector din 
domeniul serviciilor financiare din Grecia nu este obligat să plătească o cotizație similară. 

Petiționarul dorește să știe dacă obligația impusă întreprinderilor de asigurare din Grecia de a 
plăti 1o/oo din cifra de afaceri pentru a finanța autoritatea competentă în domeniul 
supravegherii asigurărilor, obligație introdusă prin articolul 9 din Legea 3229, este 
compatibilă cu dreptul UE.

Observațiile Comisiei
Directivele în domeniul asigurărilor de viață și al asigurărilor generale1 prevăd un cadru 
juridic armonizat pentru desfășurarea de activități economice în domeniul asigurărilor de viață 
și al asigurărilor generale. Normele respective includ, între altele, condițiile de autorizare 
inițială a unei întreprinderi de asigurare, cerințele de supraveghere prudențială permanentă și 
procedura de retragere a autorizației.

Directivele în domeniul asigurărilor de viață și al asigurărilor generale nu prevăd condiții de 
percepere a unor taxe pentru supravegherea asigurărilor. Această chestiune nu a fost 
armonizată la nivelul Uniunii. State membre precum Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Estonia, 
Irlanda, Italia, Lituania, Portugalia, Republica Slovacă, Republica Slovenia și Ungaria percep 
taxe pentru supravegherea asigurărilor.
Concluzie

În lumina celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile, Comisia consideră că petiția 
de față nu indică o încălcare a legislației UE în domeniul asigurărilor.
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