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σχετικά με την ασφάλιση σκαφών αναψυχής στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος κατοικεί στην Ισπανία, παραθέτει τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετώπισε με την ισπανική ασφαλιστική εταιρεία MAPFRE μετά από την καταστροφή
από καταιγίδα του σκάφους αναψυχής της κόρης του, το οποίο είναι νηολογημένο στη 
Σουηδία. Ο αναφέρων πιστεύει ότι η ασφαλιστική εταιρεία, κατά τον χειρισμό του αιτήματός 
του για αποζημίωση, δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 
καταναλωτές και ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του 
ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές προσεγγίζει τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν στις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ ενός πωλητή ή προμηθευτή 
και ενός καταναλωτή. 

Οι συμβατικοί όροι που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού 
δικαίου δεν υπάγονται στις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 
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Η οδηγία ισχύει μόνο για ρήτρες συμβάσεων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης. Θεωρείται πάντα ότι μία ρήτρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης όταν έχει συνταχθεί εκ των προτέρων και όταν ο καταναλωτής εκ των 
πραγμάτων δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό της, ιδίως στο πλαίσιο μιας σύμβασης 
προσχώρησης.

Σύμφωνα με την οδηγία, ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική όταν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, 
δημιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση.

Το παράρτημα της οδηγίας περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο 
ρητρών που είναι δυνατό να θεωρηθούν καταχρηστικές. Το γράμμα π αυτού του 
παραρτήματος, για παράδειγμα, αναφέρεται σε ρήτρες που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα «να 
καταργούν ή να παρεμποδίζουν την προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου ή την άσκηση ενδίκων 
μέσων από τον καταναλωτή, ιδίως με το να υποχρεώνουν τον καταναλωτή να καταφεύγει 
αποκλειστικά σε διαιτησία μη καλυπτόμενη από νομικές διατάξεις, με το να περιορίζουν μη 
προσηκόντως τα αποδεικτικά μέσα του καταναλωτή ή με το να επιβάλλουν σε αυτόν το 
βάρος της απόδειξης, το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, φέρει κανονικά άλλος 
συμβαλλόμενος».

Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να θέσουν σε ισχύ τις απαιτούμενες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 1994, και οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που 
συνάπτονται από τις 31 Δεκεμβρίου 1994 και μετά.

Μετά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό σύστημα, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια 
κάθε κράτους μέλους να εξακριβώσουν κατά πόσο μια ρήτρα συμβάσεως που δεν έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική σύμφωνα με τις 
αρχές που διατυπώνονται στην οδηγία, δηλαδή, εάν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, 
δημιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση.
Επιπλέον, με μοναδική εξαίρεση την ασφάλιση αυτοκινήτων για αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων, που είναι υποχρεωτική εδώ και πολλά χρόνια σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ σε όλα τα 
κράτη μέλη, οι οδηγίες για την ασφάλιση δεν πραγματεύονται το ακριβές περιεχόμενο των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ούτε διατυπώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Τέλος, με βάση τις απορρέουσες από τη Συνθήκη αρμοδιότητές της, η Επιτροπή δεν δύναται 
να παρέμβει στην διένεξη μεταξύ ενός πολίτη και ενός παρόχου χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών.
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