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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0384/2011, του Thomas Baxter, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καθιέρωση δικαιότερων ασφαλίστρων αυτοκινήτου για τους 
οδηγούς όλων των ηλικιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο 
καθορισμός διαφορετικών ασφαλίστρων αυτοκινήτων για τις γυναίκες και τους άνδρες 
εισάγει διακρίσεις, η επιβολή διαφορετικών ασφαλίστρων για διαφορετικές ηλικίες, καθώς 
και για έγγαμους και άγαμους οδηγούς εισάγει εξίσου διακρίσεις και χρήζει εξέτασης. Ο 
αναφέρων εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ευρωπαϊκές διατάξεις και για τις τιμές 
των καυσίμων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

O αναφέρων υποστηρίζει ότι οι ασφαλιστές εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση στα
ασφάλιστρα βάσει συντελεστών όπως η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, παρά την
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για απαγόρευση της χρήσης παραμέτρων 
όπως το φύλο στον υπολογισμό των ασφαλίστρων (Test-Achats). Ο αναφέρων εκτιμά επίσης 
ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ευρωπαϊκές διατάξεις και για τις τιμές των καυσίμων. 

Tο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφασή του C-236/09 πράγματι 
απαγόρευσε την χρήση του φύλου ως παράγοντα υπολογισμού των ασφαλίστρων από τις 21 
Δεκεμβρίου 2012 και έκτοτε. Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι ασφαλιστικές 
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εταιρείες που προσφέρουν συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για οχήματα επιτρέπεται 
να εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια για τους ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας διάφορους 
αντικειμενικούς συντελεστές κινδύνου, όπως η εμπειρία του οδηγού, ο τόπος διαμονής και η 
αναλογία των αποζημιώσεων, για να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα, κάτι που είναι σύμφωνο με 
τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς δεν οδηγεί σε διακρίσεις από την άποψη του δικαίου της ΕΕ. 
Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ1 ελευθέρωσε τις αγορές ασφάλισης 
αυτοκινήτου, κάτι που οδήγησε σε χαμηλότερα ασφάλιστρα και περισσότερες επιλογές 
προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή επιθυμεί, εν προκειμένω, να 
παραπέμψει στη μελέτη για τις αγορές λιανικών ασφαλίσεων2.

Ο λόγος για τον οποίο η απόφαση ασχολήθηκε μόνο με την χρησιμοποίηση του συντελεστή
του φύλου στις ασφαλίσεις ήταν ότι η υπόθεση αφορούσε την κοινοτική νομοθεσία για την
απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου στην πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών. Το άρθρο
5(2) της οδηγίας 2004/113/EΚ περιλαμβάνει μια παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα για τον 
ασφαλιστικό τομέα που δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν αναλογικές 
διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων όταν η χρήση 
του φύλου είναι καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση του κινδύνου βάσει σημαντικών 
και αξιόπιστων αναλογιστικών και στατιστικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση, το Δικαστήριο δεν
εναντιώθηκε στην ύπαρξη της εξαίρεσης αυτής καθεαυτής αλλά θεώρησε ότι αντίκειται στην 
αρχή των ενιαίων ασφαλίστρων ανεξαρτήτως φύλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5(1) της 
οδηγίας. Αποφάσισε, ως εκ τούτου, ότι παρόμοια παρέκκλιση δεν μπορεί να ισχύει μόνιμα 
και δήλωσε ότι κηρύσσεται άκυρη από τις 21 Δεκεμβρίου 2012. Η απόφαση δεν αμφισβητεί
την χρησιμοποίηση άλλων συντελεστών κινδύνου, όπως η οικογενειακή κατάσταση ή η 
ηλικία του ατόμου. 

Η Επιτροπή πρότεινε το 2008 μια νέα οδηγία για την ίση μεταχείριση που απαγορεύει τις
διακρίσεις για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού
προσανατολισμού, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και σε άλλους 
τομείς της καθημερινής ζωής. Η οδηγία αυτή, εντούτοις, θα διευκρινίζει ότι κατά την παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αναλογικές διαφορές μεταχείρισης για λόγους ηλικίας ή 
αναπηρίας, δεν θα θεωρούνται διάκριση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι ασφαλιστικές
εταιρείες θα μπορούν έτσι, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ηλικία ως συντελεστή
επικινδυνότητας μετά την έγκριση της οδηγίας.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα και ανταγωνιστική αγορά θα ωφελήσει 
κατά τον καλύτερο τρόπο τους καταναλωτές, με τις καλύτερες μακροπρόθεσμα τιμές. 
Ιδιαίτερα οι επιδοτήσεις μπορεί, ενδεχομένως, να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και πρέπει 
να θεωρούνται συμβατές μόνο εάν οι θετικές τους επιπτώσεις (π.χ. ενθάρρυνση για αγορά 
οχημάτων χαμηλών εκπομπών CO2 ) ξεπερνούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Γενικότερα, οι παρεμβάσεις των δημοσίων αρχών για την κανονιστική ρύθμιση των τιμών

                                               
1 ΕΕ L 228, 11.8.1992. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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των καυσίμων στρεβλώνουν τον σηματοδοτικό ρόλο των τιμών και εμποδίζουν την ελεύθερη 
εκλογή των πολιτών βάσει της τιμής, της ποιότητας και της ευκαιρίας. Παρότι η Επιτροπή
ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους ευάλωτους καταναλωτές  από τις αρνητικές συνέπειες
των προσωρινών αυξήσεων των τιμών της ενέργειας, πιστεύει ότι παρόμοιες πολιτικές πρέπει 
να είναι στοχευμένες και περιορισμένης εμβέλειας. 

Η απόφαση του Δικαστηρίου C-236/09 ασχολήθηκε μόνο με τον παράγοντα φύλο στον
ασφαλιστικό τομέα και όχι με τη χρήση από τους ασφαλιστές και άλλων συντελεστών
κινδύνου όπως η οικογενειακή κατάσταση ή η ηλικία του ατόμου. Κατά συνέπεια, οι 
ασφαλιστές έχουν ακόμη τη δυνατότητα στα συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για 
οχήματα να διαφοροποιούν τους ασφαλισμένους βάσει ορισμένων αντικειμενικών
συντελεστών κινδύνου, πρακτική που δεν οδηγεί σε διακρίσεις από την άποψη του δικαίου 
της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα και ανταγωνιστική  αγορά
ενέργειας είναι σε θέση να προσφέρει τα μέγιστα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές, και, 
μακροπρόθεσμα, τις καλύτερες τιμές. Σε αυτό πλαίσιο πολιτικές που οδηγούν σε στρέβλωση 
του ανταγωνισμού πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στοχευμένα και με περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής.


