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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0384/2011, внесена от Thomas Baxter, с британско гражданство, 
относно по-справедливи премии за автомобилни застраховки за водачи от 
всички възрасти

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че тъй като Съдът на Европейския съюз счита 
различните застрахователни премии за мъже и жени за дискриминационни, разликите в 
премиите за различните възрасти и за семейните и несемейните водачи също са 
дискриминационни и следва да бъдат преразгледани. Вносителят на петицията също 
така счита, че следва да бъдат въведени европейски правила за цените на горивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че застрахователите дискриминират застрахованите 
по възраст и семейно положение, независимо от неотдавнашното решение на Съда на 
европейския съюз, което забранява използването на пола при изчисляване на 
застрахователни премии (дело Test-Achats). Вносителят на петицията също така счита, 
че следва да бъдат въведени правила на ЕС за цените на горивата. 

Действително с решението си по дело C-236/09 Съдът на европейския съюз забрани 
използването на пола при изчисляване на застрахователните премии, считано от 21 
декември 2012 г. Въпреки това Комисията намира за уместно да разясни, че на 
застрахователите, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни 
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превозни средства, е разрешено да поставят застрахованите лица в категории, като 
отчитат редица обективни рискови фактори, като възраст, опит на водача, място на 
постоянно пребиваване и съставени наказателни актове, при изчисляване на 
застрахователните премии. От гледна точка на правото на ЕС това не води до 
дискриминация. Освен това Комисията изтъква, че Директива 92/49/EИО на Съвета от 
18 юни 1992 г .  относно координирането на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от 
животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/EИО1
либерализира пазарите на застраховки за моторни превозни средства, което доведе до 
по-ниски премии и по-голям избор на продукти и услуги за потребителите. Във връзка 
с това Комисията се позовава на Проучването на пазара на застраховки за физически 
лица 2.

Причината, поради която това решение се занимава само с използването на фактора 
„пол“ при застраховките е, че делото касае законодателството на ЕС, което специално 
забранява дискриминацията, основана на пол, при достъпа до стоки и услуги. Член 5, 
параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО съдържа дерогация от общото правило за 
застрахователния сектор, според която на държавите-членки се предоставя възможност 
да разрешават пропорционални разлики по отношение на премиите и обезщетенията за 
осигурените лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, 
въз основа на подходящи и точни актюерски и статистически данни. 

Според анализа на решението от Комисията, Съдът не критикува съществуването на 
изключението по същество, а го уличава в противоречие с принципа на независещите 
от пола премии, както е постановено в член 5, параграф 1 от посочената Директива. 
Поради това Съдът реши, че дерогацията не може да бъде постоянна и я обяви за 
невалидна, считано от 21 декември 2012 г. Следователно решението не поставя под 
въпрос използването от страна на застрахователите на други фактори за определяне на 
риска, като семейно положение или възрастта на лицето. 

През 2008 г. Комисията предложи нова Директива за равно третиране, с която да се 
забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, при достъпа до стоки и услуги, както и в други сфери на 
ежедневието. Въпреки това в директивата би следвало да се поясни, че при 
предоставянето на финансови услуги, пропорционалната разлика в третирането 
съобразно възрастта или наличието на увреждане няма да се счита за дискриминация, 
ако определени условия са налице. Следователно застрахователните дружества биха 
могли да продължат да използват възрастта като фактор за определяне на риска и след 
приемането на директивата.

Комисията счита, че добре функциониращият и конкурентен пазар е в позиция да 
осигури най-голяма полза на потребителите, включително най-изгодните цени в 
дългосрочен план. В частност субсидиите са в състояние да нарушават конкуренцията и 
следва да се обявят за уместни само ако тяхното положително въздействие (напр. 
насърчаване на придобиването на моторни превозни средства с ниски емисии на CO2) 

                                               
1 ОВ L 228, 11.8.1992 г.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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надвишава неблагоприятното им влияние върху конкуренцията. В по-общ смисъл 
намесата на обществените органи в регулирането на цените на горивата нарушава 
сигнализиращата роля на цените и не позволява на гражданите да направят собствен 
избор въз основа на цена, качество и изгода. Въпреки че Комисията споделя интереса за 
защита на уязвимите потребители от отрицателното въздействие на временните скокове 
на цените на енергията, тя счита, че такива политики следва да бъдат целенасочени и с 
ограничен обхват. 

Решение C-236/09 на Съда се отнася само до използването на фактора „пол“ в 
застрахователния сектор и не засяга използването от страна на застрахователите на 
други фактори за определяне на риска, като семейното положение или възрастта на 
лицето. В резултат на това застрахователите, които предлагат застраховка „Гражданска 
отговорност“ за моторно превозно средство, продължават да имат право да разделят 
застрахованите на категории, като използват редица обективни рискови фактори, които 
не водят до дискриминация от гледна точка на правото на ЕС. Комисията счита, че 
добре функциониращият и конкурентен енергиен пазар е в позиция да осигури най-
голяма полза на потребителите, включително най-изгодните цени в дългосрочен план. 
Следователно, такива нарушаващи политики следва да бъдат целенасочени и с 
ограничен обхват. 


