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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, 
kuria skirtinga automobilio draudimo įmoka vyrams ir moterims laikoma diskriminacine, 
skirtingų įmokų nustatymas įvairaus amžiaus vairuotojams ar susituokusiems arba 
nesusituokusiems vairuotojams taip pat turėtų būti laikomas diskriminacijos apraiška ir turėtų 
būti nagrinėjamas. Be to, peticijos pateikėjo nuomone, turėtų būti sukurta Europos mastu 
galiojanti degalų kainų nustatymo tvarka.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad draudikai diskriminuoja draudėjus dėl amžiaus ir 
santuokinės padėties, nepaisant neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimto 
sprendimo dėl draudimo atsižvelgti į lytį apskaičiuojant draudimo įmokas (Test-Achats).  Be 
to, peticijos pateikėjo nuomone, turėtų būti sukurta ES mastu galiojanti degalų kainų 
nustatymo tvarka. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimu C-236/09 nuo 2012 m. gruodžio 21 d. 
iš tikrųjų uždraudė vertinti lyties aspektą apskaičiuojant draudimo įmokas. Vis dėlto Komisija 
norėtų paaiškinti, kad variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sutartis 
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siūlantiems draudikams leidžiama diferencijuoti draudėjus įvertinus tam tikrus objektyvius 
rizikos veiksnius, pvz., amžių, vairavimo patirtį, gyvenamąją vietą ir laikotarpio 
nuostolingumą, draudimo įmokoms apskaičiuoti. Dėl to nėra diskriminuojama ES teisės 
požiūriu. Be to, Komisija norėtų pabrėžti, kad 1992 m. birželio 18 d. Tarybos Direktyva 
92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės 
draudimą, derinimo, iš dalies keičiančia direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB1, 
liberalizuotos transporto priemonių draudimo rinkos, dėl to sumažėjo draudimo įmokos ir 
visiems vartotojams padidėjo produktų ir paslaugų pasirinkimas. Šiuo atžvilgiu Komisija 
remtųsi Mažmeninės draudimo rinkos tyrimu2.

Priežastis, kodėl šis sprendimas susijęs tik su lyties aspekto vertinimu draudimo srityje buvo 
ta, kad šis atvejis susijęs su ES teisės aktais, kuriuose konkrečiai draudžiama diskriminacija 
dėl lyties suteikiant galimybę įsigyti prekių ir paslaugų. Direktyvos 2004/113/EB 5 straipsnio 
2 dalyje numatyta leidžianti nukrypti nuo draudimo sektoriui taikomos bendrosios taisyklės 
nuostata, kuria remiantis valstybės narės gali leisti nustatyti proporcingai skirtingas asmenų 
įmokas ir išmokas, jei lytis yra lemiamas veiksnys vertinant riziką, kuri pagrįsta tinkamais ir 
tiksliais aktuariniais ir statistiniais duomenimis. 

Remiantis Komisijos atlikta sprendimo analize, Teismas nepareiškė nepritarimo pačiai 
galiojančiai išimčiai, tačiau nustatė, kad ji prieštarauja abiems lytims vienodų įmokų 
principui, nustatytam minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje. Todėl jis nusprendė, kad tokia 
leidžianti nukrypti nuostata negali būti nuolatinė, ir pareiškė, kad nuo 2012 m. gruodžio 21 d. 
ji nebegalios. Taigi sprendimas nekelia abejonių dėl draudikų taikomų kitų rizikos vertinimo 
veiksnių, pvz., santuokinės padėties arba asmens amžiaus. 

2008 m. Komisija pasiūlė naują Vienodo požiūrio direktyvą, kuria būtų uždrausta 
diskriminacija dėl religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos 
naudojantis prekėmis ir paslaugomis, taip pat kitose kasdienio gyvenimo srityse. Šia direktyva 
vis dėlto būtų išaiškinta, kad teikiant finansines paslaugas proporcingi požiūrio dėl lyties arba 
negalios skirtumai nebūtų laikomi diskriminaciniais, jei būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. 
Todėl priėmus šią direktyvą, draudimo bendrovės toliau galėtų taikyti amžiaus kriterijų kaip 
rizikos vertinimo veiksnį.

Komisija mano, kad gerai veikianti ir konkurencinga rinka, įskaitant palankiausias kainas 
ilguoju laikotarpiu, gali teikti didžiausią naudą vartotojams. Visų pirma subsidijos gali 
iškraipyti konkurenciją ir turėtų būti pripažintos suderinamomis, tik jei jų teigiamas poveikis 
(pvz., skatinimas įsigyti nedidelę anglies dvideginio taršą sukeliančias transporto priemones) 
yra didesnis už jų iškreipiantį poveikį konkurencijai. Apskritai valdžios institucijoms kišantis 
į degalų kainų reguliavimą iškreipiamas kainų žymimasis vaidmuo ir užkertamas kelias 
piliečiams patiems rinktis atsižvelgiant į kainą, kokybę ir patogumą. Nors Komisija pritaria 
tam, kad pažeidžiami vartotojai turi būti apsaugoti nuo neigiamo laikinų energijos kainų 
svyravimų poveikio, ji mano, kad tokia politika turėtų būti tikslinga, o jos taikymo sritis –
ribota. 

Teismo sprendime C-236/09 nagrinėtas tik lyties veiksnio taikymas draudimo sektoriuje ir jis 
                                               
1 OL L 228, 1992 8 11. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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nebuvo susijęs su kitais draudikų taikomais rizikos vertinimo veiksniais, pvz., santuokine 
padėtimi ir asmens amžiumi. Todėl variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės 
sutartis siūlantiems draudikams vis dar leidžiama diferencijuoti draudėjus taikant objektyvius 
rizikos veiksnius, kurie ES teisės požiūriu neprilygsta diskriminacijai. Komisija mano, kad 
gerai veikianti ir konkurencinga energetikos rinka gali teikti didžiausią naudą vartotojams, 
įskaitant palankiausias kainas ilguoju laikotarpiu. Todėl šiuo atžvilgiu padėtį iškreipianti 
politika turėtų būti tikslinga, o jos taikymo sritis – ribota.“ 


