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Temats: Lūgumraksts Nr. 0384/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Thomas Baxter, par taisnīgākām automašīnu 
apdrošināšanas prēmijām visu vecumu autovadītājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, tā kā Eiropas Kopienu tiesa par diskriminējošām atzīst 
atšķirīgas automašīnu apdrošināšanas prēmijas sievietēm un vīriešiem, atšķirības prēmijās 
dažādu vecumu un precētiem un neprecētiem autovadītājiem arī ir diskriminējošas un ir 
jāizvērtē. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka ir jāievieš Eiropas noteikumi par degvielas 
cenām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka apdrošinātāji diskriminē polises saņēmējus pēc vecuma 
un ģimenes stāvokļa, neskatoties uz Eiropas Savienības Tiesas neseno spriedumu par 
aizliegumu ņemt vērā dzimumu, aprēķinot apdrošināšanas prēmijas (Test-Achats). 
Lūgumraksta iesniedzējs arī uzskata, ka ir jāievieš ES noteikumi par degvielas cenām.

Eiropas Savienības Tiesa savā spriedumā lietā C-236/09 patiesi aizliedza no 2012. gada 
21. decembra kā noteicošo faktoru, aprēķinot apdrošināšanas prēmijas, ņemt vērā dzimumu. 
Tomēr Komisija vēlas paskaidrot, ka apdrošinātāji, kas piedāvā transportlīdzekļu civiltiesiskās 
apdrošināšanas polises, aprēķinot apdrošināšanas prēmijas, drīkst klasificēt polises saņēmējus, 
ņemot vērā vairākus objektīvus riska faktorus, piemēram, vecumu, autovadītāja pieredzi, 
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dzīvesvietu un pieprasījumu skaitu. No ES tiesību aktu viedokļa tā nav diskriminācija. Turklāt 
Komisija vēlas uzsvērt, ka ar Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/49/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav 
dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK1, ir 
liberalizēts transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgus, kā rezultātā visiem patērētājiem ir 
pazeminātas prēmijas un palielinājusies preču un pakalpojumu izvēle. Šajā sakarībā Komisija 
vēlas atsaukties uz Pētījumu par apdrošināšanas mazumtirdzniecības tirgu2.

Iemesls, kādēļ šis spriedums attiecas tikai uz dzimuma faktora izmantošanu apdrošināšanā, ir 
tas, ka minētā lieta attiecās tieši uz tiem ES tiesību aktiem, kas aizliedz dzimumu 
diskrimināciju piekļuvē precēm un pakalpojumiem. Direktīvas 2004/113/EK 5. panta 
2. punktā ir ietverta atkāpe no vispārējā noteikuma, kas jāievēro apdrošināšanas nozarē, 
atļaujot dalībvalstīm saglabāt samērīgas indivīdu apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas 
summu atšķirības gadījumos, kad dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska 
novērtēšanā balstās uz atbilstošiem un precīziem aktuārajiem un statistikas datiem.

Saskaņā ar Komisijas veikto sprieduma analīzi Tiesa nav izteikusi kritiku par izņēmumu kā 
tādu, taču ir paudusi uzskatu, ka tas ir pretrunā principam par abiem dzimumiem vienlīdzīgām
apdrošināšanas prēmijām, kā tas noteikts minētās direktīvas 5. panta 1. punktā. Tādēļ tā 
sprieda, ka šāda atkāpe nevar būt ilgstoša, un pasludināja to par spēkā neesošu, sākot ar 
2012. gada 21. decembri. Tādējādi spriedumā nav apstrīdēta citu riska novērtēšanas faktoru, 
piemēram, ģimenes stāvokļa vai personas vecuma, izmantošana no apdrošinātāju puses.

Komisija 2008. gadā ierosināja jaunu Direktīvu par vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu, kurā ir aizliegta diskriminācija reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ piekļuvē precēm un pakalpojumiem, kā arī citās ikdienas dzīves 
jomās. Taču šajā direktīvā ir paskaidrots, ka attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniegšanu par 
diskrimināciju neuzskata samērīgas attieksmes atšķirības ar noteikumu, ka tiek ievēroti 
konkrēti nosacījumi. Tādēļ pēc direktīvas pieņemšanas apdrošināšanas kompānijas var 
turpināt kā riska novērtēšanas faktoru izmantot vecumu.

Komisija uzskata, ka labi funkcionējošs un konkurētspējīgs tirgus spēj patērētājiem sniegt 
vislielāko labumu, tostarp arī vispieņemamākās cenas ilgtermiņā. Subsīdijām jo īpaši piemīt 
potenciāls izkropļot konkurenci, un tādēļ tās atzīstamas par atbilstošām tikai tādā gadījumā, ja 
to pozitīvā ietekme (piemēram, transportlīdzekļu ar mazu CO2 emisiju apjomu iegādes 
sekmēšana) ir lielāka nekā kropļojošā ietekme uz konkurenci. Vispārīgāk skatoties, valsts 
iestāžu iejaukšanās nolūkā regulēt degvielas cenas neļauj cenām kalpot kā katalizatoram un 
liedz iedzīvotājiem patstāvīgi pieņemt lēmumus, balstoties uz cenu, kvalitāti un izdevīgumu. 
Lai gan Komisija ir ieinteresēta mazāk aizsargātos patērētājus pasargāt no īslaicīgas 
energoresursu cenu palielināšanās radītās negatīvās ietekmes, tā tomēr uzskata, ka šādai 
politikai ir jābūt mērķtiecīgai un ierobežotai.

Tiesas spriedums lietā C-236/09 attiecās tikai uz dzimuma faktora izmantošanu 
apdrošināšanas nozarē un neskāra citu riska novērtēšanas faktoru, piemēram, ģimenes 
stāvokļa vai personas vecuma, izmantošanu no apdrošinātāju puses. Līdz ar to apdrošinātāji, 
                                               
1 OV L 228, 11.8.1992. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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kas piedāvā transportlīdzekļu civiltiesiskās apdrošināšanas polises, vēl aizvien drīkst klasificēt 
polises saņēmējus, ņemot vērā vairākus objektīvus riska faktorus, kas no ES tiesību aktu 
viedokļa nav uzskatāmi par diskriminējošiem. Komisija uzskata, ka labi funkcionējošs un 
konkurētspējīgs energoresursu tirgus spēj patērētājiem sniegt vislielāko labumu, tostarp arī 
vispieņemamākās cenas  ilgtermiņā. Tirgu kropļojošai politikai šajā sakarībā jābūt 
mērķtiecīgai un ierobežotai.


