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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0384/2011 af Thomas Baxter, britisk statsborger, om mere 
retfærdige bilforsikringspræmier for bilister i alle aldersklasser

1. Sammendrag

Da Domstolen anser det for at være diskriminerende at opkræve forskellige præmier for 
bilforsikringer til mænd og kvinder, mener andrageren, at det også burde anses for 
diskriminerende at opkræve forskellige præmier for forskellige aldersgrupper eller for gifte og 
ugifte bilister. Andrageren mener endvidere, at der bør opstilles europæiske regler for 
fastsættelsen af brændstofpriser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Andrageren hævder, at forsikringsselskaber diskriminerer forsikringstagere med hensyn til 
f.eks. alder og civilstand til trods for Domstolens nylige dom om forbud mod at tage hensyn 
til køn ved beregning af forsikringspræmier (Test-Achats). Andrageren mener endvidere, at 
der bør opstilles EU-regler for fastsættelsen af brændstofpriser. 

I dommen i sag C-236/09 forbød Domstolen rent faktisk at anvende køn som en faktor ved 
beregningen af forsikringspræmier fra og med den 21. december 2012. Kommissionen vil dog 
gerne præcisere, at forsikringsselskaber, som tilbyder bilansvarsforsikringer, har lov til at 
differentiere mellem forsikringstagerne ved at anvende en række objektive risikofaktorer, som 
f.eks. førerens erfaring, bopæl og antal skader, til at beregne forsikringspræmier.  Det er ikke 
diskrimination set fra EU-lovgivningens synspunkt. Desuden vil Kommissionen gerne 
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påpege, at Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF1 har liberaliseret 
markederne for bilforsikringer, hvilket har ført til lavere præmier og et større udvalg af 
produkter og tjenesteydelser for alle forbrugere. Kommissionen henviser i denne forbindelse 
til undersøgelsen Retail Insurance Market Study2.

Grunden til, at denne dom kun beskæftigede sig med anvendelsen af kønsfaktoren i 
forbindelse med forsikringer, var, at sagen drejede sig om EU-lovgivning, der specifikt 
forbyder diskrimination på grund af køn i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser.  
Artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/113/EF indeholder en undtagelse fra den generelle regel, der 
gælder for forsikringsselskaber, idet medlemsstaterne får mulighed for at tillade 
forholdsmæssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser, hvis anvendelsen 
af køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen, der er baseret på relevante og nøjagtige 
aktuarmæssige og statistiske data. 

Ifølge Kommissionens analyse af dommen forbød Domstolen ikke denne undtagelse som 
sådan, men anså den for at være i strid med princippet om, at de to køn skal betale lige store 
præmier, som fastsat i det pågældende direktivs artikel 5, stk. 1. Den fastslog derfor, at en 
sådan undtagelse ikke kunne være permanent, og erklærede den for ugyldig fra og med den 
21. december 2012. Dommen sætter således ikke spørgsmålstegn ved forsikringsselskabernes 
anvendelse af andre risikovurderingsfaktorer som f.eks. civilstand eller alder. 

Kommissionen forelagde i 2008 et forslag til et nyt ligestillingsdirektiv, som ville forbyde 
diskrimination på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i 
forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser samt inden for andre af dagliglivets 
områder. Dette direktiv ville imidlertid gøre det klart, at det i forbindelse med levering af 
finansielle tjenesteydelser ikke ville blive betragtet som diskrimination at anvende 
forholdsmæssigt afpassede forskelle i behandlingen på basis af alder eller handicap, forudsat 
at visse betingelser var opfyldt. Forsikringsselskaberne ville derfor have mulighed for at 
anvende alder som risikovurderingsfaktor efter vedtagelsen af dette direktiv.

Kommissionen mener, at et velfungerende konkurrencestyret marked er det, der giver 
forbrugerne de største fordele, herunder de bedste priser i det lange løb. Især kan 
støtteordninger virke konkurrenceforvridende, og de bør kun erklæres for lovlige, hvis deres 
positive virkninger (f.eks. at fremme salget af lavemissionskøretøjer) opvejer deres 
konkurrenceforvridende virkninger.  Mere generelt er offentlige myndigheders indgreb for at 
regulere brændstofpriserne med til at forvride prisernes signalværdi og forhindre borgerne i at 
træffe deres egne valg på basis af pris, kvalitet og bekvemmelighed. Kommissionen deler 
ganske vist ønsket om at beskytte sårbare forbrugere mod negative virkninger af midlertidige 
energiprisstigninger, men den er af den opfattelse, at der bør sættes målrettet ind mod sådanne 
politikker for at begrænse deres virkninger. 

Domstolens dom i sag C-236/09 drejede sig kun om anvendelsen af kønsfaktoren inden for 
forsikringsbranchen og kom ikke ind på forsikringsselskabernes anvendelse af andre 

                                               
1 EFT L 228 af 11.8.1992. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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risikovurderingsfaktorer som f.eks. civilstand eller alder. Derfor har forsikringsselskaber, som 
tilbyder bilansvarsforsikringer, stadig lov til at differentiere mellem forsikringstagerne ved at 
anvende en række objektive risikofaktorer, hvilket ikke er diskrimination set fra EU-
lovgivningens synspunkt. Kommissionen mener, at et velfungerende konkurrencestyret 
energimarked er det, der giver forbrugerne de største fordele, herunder de bedste priser i det 
lange løb. Der bør derfor sættes målrettet ind mod politikker, der virker fordrejende, for at 
begrænse deres virkninger."


