
CM\887608MT.doc PE478.562v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.12.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0384/2011, imressqa minn Thomas Baxter, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar primjums aktar ġusti għall-assigurazzjoni tal-karozzi għal 
sewwieqa ta’ kull età

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li, ladarba l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja temmen li d-differenza 
bejn il-primjums tal-assigurazzjoni tal-karozzi għall-irġiel u n-nisa hija diskriminatorja, id-
differenzi fil-primjums għal etajiet differenti u għal sewwieqa miżżewġa u mhux miżżewġa 
huma diskriminatorji wkoll u jeħtieġ li jiġu eżaminati. Il-petizzjonant jikkunsidra wkoll li 
għandhom jiġu introdotti regoli Ewropej dwar il-prezzijiet tal-fjuwil.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-petizzjonant isostni li l-assiguraturi jiddiskriminaw kontra t-titolari tal-poloz dwar fatturi 
bħall-età u l-istat konjugali, minkejja s-sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-projbizzjoni tal-użu tas-sessi għall-kalkolu ta’ primjums tal-assigurazzjoni 
(Test-Achats). Il-petizzjonant jikkunsidra wkoll li għandhom jiġu introdotti regoli tal-UE 
dwar il-prezzijiet tal-fjuwil. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bis-sentenza tagħha C-236/09, ipprojbixxiet mill-
21 ta’ Diċembru 2012 ’il quddiem l-użu tas-sess bħala fattur għall-kalkolu tal-primjums tal-
assigurazzjoni. Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li l-assiguraturi li joffru poloz tal-
assigurazzjoni li jkopru riskji awtomobilistiċi għandhom id-dritt li jagħżlu bejn it-titolari tal-



PE478.562v01-00 2/3 CM\887608MT.doc

MT

poloz billi jużaw għadd ta’ fatturi ta’ riskju oġġettivi, bħalma huma l-età, l-esperjenza fis-
sewqan, il-post ta’ residenza u r-rati tal-klejms għall-kalkolu tal-primjums tal-assugurazzjoni. 
Dan ma jirriżultax bħala diskriminazzjoni mil-lat tal-liġi tal-UE. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni tixtieq tirrimarka li d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992 
dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom 
x'jaqsmu ma' assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja u li temenda d-
Direttivi 73/239/KEE u 88/357/KEE1 illiberalizzat is-swieq tal-assigurazzjoni tal-vetturi, li 
rriżultat fi primjums irħas u aktar għażla ta' prodotti u servizzi għall-konsumaturi kollha. 
F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-istudju dwar is-suq bl-imnut tal-
assigurazzjonijiet (Retail Insurance Market Study)2.

Ir-raġuni għaliex din is-sentenza tittratta biss l-użu tal-fattur tas-sessi fl-assigurazzjoni kienet 
li l-każ kien jikkonċerna l-leġiżlazzjoni tal-UE li speċifikament tipprojbixxi diskriminazzjoni 
abbażi tas-sess b’aċċess għall-prodotti u s-servizzi. L-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 2004/113/KE fih deroga mir-regola ġenerali għall-industrija tal-assigurazzjoni li 
tippermetti lill-Istati Membri li jagħtu permess għal differenzi proporzjonati fil-primjums u l-
benefiċċji tal-individwi fejn l-użu tas-sess huwa fattur determinanti fil-valutazzjoni tar-riskju 
bbażata fuq data attwarja u ta' statistika rilevanti u preċiża. 

Skont l-analiżi tal-Kummissjoni dwar is-sentenza, il-Qorti ma ċċensuratx l-eżistenza ta’ 
eċċezzjoni bħal din, iżda sabet li tmur kontra l-prinċipju tal-primjums unisex, kif stabbilit 
mill-Artikolu 5(1) tal-imsemmija Direttiva. Għaldaqstant iddeċidiet li tali deroga ma tistax 
tkun permanenti u ddikkjaratha invalida b’effett mill-21 ta’ Diċembru 2012. Għaldaqstant is-
sentenza ma tiddubitax l-użu mill-assiguraturi ta’ fatturi oħra għall-ivvalutar tar-riskju bħall-
istat konjugali jew l-età ta’ persuna. 

Fl-2008 il-Kummissjoni pproponiet Direttiva ġdida dwar it-Trattment Ugwali li tipprojbixxi 
diskriminazzjoni minħabba r-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali b’aċċess għall-prodotti u s-servizzi kif ukoll oqsma oħra tal-ħajja ta’ kuljum. Din id-
Direttiva, madankollu, tiċċara li fid-dispożizzjoni tad-differenzi proporzjonati tat-trattament 
fis-servizzi finanzjarji minħabba l-età jew d-diżabilità ma tiġix ikkunsidrata bħala 
diskriminazzjoni sakemm jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni 
b’hekk ikunu jistgħu jkomplu jużaw l-età bħala fattur għall-ivvalutar tar-riskji wara l-
adozzjoni tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni tikkonsidra li suq li jaħdem tajjeb u li hu kompetittiv huwa fl-aħjar pożizzjoni 
biex joffri l-akbar benefiċċji lill-konsumaturi, inklużi l-aktar prezzijiet favorevoli għal perjodu 
fit-tul. B’mod partikolari, is-sussidji għandhom potenzjal li jxekklu l-kompetizzjoni u 
għandhom jiġu ddikjarati kompatibbli biss jekk l-effetti pożittivi tagħhom (eż. jinkoraġġixxu 
l-akkwist ta’ vetturi b’emissjoni baxxa tas-CO2) jegħlbu l-effetti tagħhom li jxekklu l-
kompetizzjoni. B’mod aktar ġenerali, l-intervent mill-awtoritajiet pubbliċi biex jirregolaw il-
prezzijiet tal-fjuwil ixekkel ir-rwol indikattiv tal-prezzijiet u jżomm liċ-ċittadini milli jagħmlu 
l-għażliet tagħhom abbażi tal-prezz, kwalità u konvenjenza. Waqt li l-Kummissjoni taqbel 
mal-interess li jipproteġi lill-konsumaturi vulnerabbli mill-impatti negattivi ta’ żidiet 
temporanji fil-prezzijiet tal-enerġija, temmen li dawn il-politiki għandhom jittieħdu fil-mira u 
                                               
1 ĠU L 228, 11.8.1992. 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf.
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jiġu limitati fl-ambitu tagħhom. 

Is-sentenza tal-Qorti C-236/09 tittratta biss l-użu tal-fattur tas-sess fis-settur tal-assigurazzjoni 
u ma jirrelatax mal-użu mill-assiguraturi ta’ fatturi oħra għall-ivvalutar tar-riskju bħall-istat 
konjugali jew l-età ta’ persuna. Bħala konsegwenza, l-assiguraturi li joffru poloz tal-
assigurazzjoni li jkopru riskji awtomobilistiċi għad għandhom id-dritt li jagħżlu bejn it-titolari 
tal-poloz billi jużaw għadd ta’ fatturi ta’ riskju oġġettivi, li ma jwasslux għal diskriminazzjoni 
mil-lat tal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni tikkunsidra li suq tal-enerġija li jaħdem tajjeb u li hu 
kompetittiv huwa fl-aħjar pożizzjoni biex joffri l-akbar benefiċċji lill-konsumaturi, inklużi l-
aktar prezzijiet favorevoli għal perjodu fit-tul. F’dan ir-rigward il-politiki ta’ tfixkil għandhom 
għalhekk jittieħdu fil-mira u jiġu limitati fl-ambitu tagħhom.


