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Относно: Петиция0620/2010, внесена от David Carracoi, с германско гражданство, 
относно дискриминация срещу възрастните хора при здравните 
застраховки при пътуване 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на факта, че в Германия полица за здравна 
осигуровка при пътуване може да бъде сключена както от германски домакин, така и от 
гост, посещаващ Германия. Той счита, че една такава застрахователна полица е много 
разумна дори и само заради това, че ако осигуреното лице почине на мястото, където е 
неговата туристическа дестинация, транспортирането на неговите останки до мястото 
на обичайното му пребиваване ще бъде покрито. Вносителят обаче посочва, че 
застрахователните компании отказват да застраховат хора на 70 или повече години. 
Това ограничава възможностите на по-възрастните хора да пътуват в чужбина, тъй като 
те не желаят на членовете на техните семейства да се налага да поемат разходите в 
случай на заболяване или смърт. Вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да гарантира възрастните хора повече да не бъдат изключвани от 
възможността за получаване на такава застраховка.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Законодателството на ЕС понастоящем не предоставя защита срещу дискриминация, 
основана на възраст, при достъпа до финансови услуги като например пътни
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застраховки. Съществуващата правна рамка на ЕС забранява дискриминация въз основа 
на възраст само в областта на заетостта, упражняването на занятие и професионалното 
обучение1. 

Въз основа на член 13 от ДЕО (сега член 19 от ДФЕС), през 2008 г. Европейската 
комисия прие предложение за директива за прилагане на принципа на равно третиране 
на лицата без оглед на възраст (и други характеристики) извън пазара на труда, 
включително достъпа до стоки и услуги и предоставяне на такива2. 

Във връзка с предложението все още се водят преговори в Съвета, където, за да бъде то 
прието, се изисква единодушие сред всички държави-членки. Европейският парламент 
вече е представил становището си относно предложението съгласно процедурата на 
консултация.3 След влизането в сила на Договора от Лисабон, той трябва да даде 
одобрението си за директивата.

Докато член 2 от предложението посочва, че следва да отсъства пряка или непряка 
дискриминация, основана на възраст (наред с другите характеристики), параграф 7 от 
същия член позволява на държавите-членки да разрешат пропорционални разлики в 
третирането при предоставянето на финансови услуги, когато по отношение на 
въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от 
ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски 
или статистически данни. 

Различните председателства на Съвета са предлагали изменения на член 2, параграф 7, 
но основният принцип остава непроменен. Ако директивата бъде приета, тази 
разпоредба ще предложи по този начин ограничена дерогация за доставчиците на 
финансова услуга. Застрахователните дружества ще продължат да бъдат в състояние да 
извършват оценка на риска за своите продукти, като вземат предвид възрастта на 
потребителя, ако тези оценки са основани на подходящи статистически данни и 
актюерски принципи и не водят до непропорционални разлики в третирането. 

Въпросът дали възрастовите граници при пътните застраховки биха били 
„пропорционални разлики в третирането“ зависи от специфичния случай. Докато 
възрастовите граници могат да бъдат обосновани при определени обстоятелства (напр. 
липса на статистика за извършването на подходяща оценка на риска, много висок риск 
за определени възрастови групи, което би направило продукта прекомерно скъп), 
възрастовите граници, които не са основани на обоснована оценка на риска, биха 
изглеждали като непропорционални практики.

С оглед да задълбочи анализа за използването на различните рискови фактори като 
                                               
1 Директива на Съвета 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, OВ L 303, 2.12.2000 г., 
стр. 16–22.
2 COM(2008) 426 окончателен.
3 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г., P6_TA-
PROV(2009)0211.
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възраст, увреждане и пол при финансовите услуги Комисията проведе проучване 
относно практиките на доставчиците, настоящите и потенциални проблеми на 
дискриминация и мерки за предотвратяване на дискриминационните практики. 
Резултатите от проучването вече са на разположение1.

Освен това Комисията създаде също така Диалог с промишлеността и други 
заинтересовани страни с оглед постигането на по-добро общо разбиране на областите, в 
които възраст и увреждане са съответни фактори за разработването и определянето на 
цените на предложените в тези отрасли продукти.

Заключение

Възрастовите граници при пътната застраховка понастоящем не са обхванати от 
законодателството на ЕС в областта на недискриминацията. Разликите в третирането, 
основани на възраст, при достъпа до финансови услуги, биха попаднали в обхвата на 
предложената нова директива за равно третиране, когато евентуално бъде приета.
Въпреки това, пропорционалните разлики в третирането при застраховка, основани на 
обоснована оценка на риска, не биха се считали за дискриминация дори съгласно това 
законодателство. По отношение на това, дали възрастовите граници са пропорционални 
или не, би трябвало да се анализира всеки отделен случай.

                                               
1 Проучване относно използването на възраст, увреждане, пол, религия или 
вероизповедание, расов или етнически произход и сексуална ориентация при 
предоставянето на финансови продукти, по-специално в застрахователния и банков 
сектор, Civic Consulting, 16.07.2010 г.  
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