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Η συνεκτίµηση του φύλου του ασφαλισµένου ως παράγοντα κινδύνου στις
συµβάσεις ασφαλίσεως συνιστά διάκριση
Ο κανόνας των ίδιων ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών για τα δυο φύλα θα αρχίσει να
εφαρµόζεται από τις 21 ∆εκεµβρίου 2012
Η οδηγία 2004/113/EΚ 1 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, η οδηγία κατ’ αρχήν απαγορεύει να λαµβάνεται υπόψη το κριτήριο του φύλου κατά τον
υπολογισµό των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών παροχών για συµβάσεις ασφαλίσεως που
έχουν συναφθεί µετά τις 21 ∆εκεµβρίου 2007 (προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας). Εντούτοις, στην
οδηγία προβλέπεται εξαίρεση 2 κατά την οποία τα κράτη µέλη µπορούν, από της ηµεροµηνίας
αυτής, να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τον κανόνα του καθορισµού των ασφαλίστρων και των
ασφαλιστικών παροχών ανεξαρτήτως φύλου υπό τον όρο ότι µπορούν να διασφαλίσουν ότι τα
αναλογιστικά και στατιστικά δεδοµένα επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικοί υπολογισµοί είναι
αξιόπιστα, επικαιροποιούνται συχνά και είναι στη διάθεση του κοινού. Μετά παρέλευση πενταετίας
από την προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική έννοµη τάξη, δηλαδή στις 21
∆εκεµβρίου 2012, τα κράτη µέλη οφείλουν να επανεξετάσουν κατά πόσον οι παρεκκλίσεις αυτές
δικαιολογούνται, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα αναλογιστικά και στατιστικά δεδοµένα
καθώς και την έκθεση που δηµοσιοποιεί η Επιτροπή µετά παρέλευση τριετίας από τη λήξη της
προθεσµίας µεταφοράς της οδηγίας.
Η βελγική ένωση καταναλωτών Test-Achats ASBL και δυο ιδιώτες άσκησαν προσφυγή ενώπιον
του βελγικού Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου (Cour constitutionnelle) ζητώντας την ακύρωση του
βελγικού νόµου περί µεταφοράς της οδηγίας. Στο πλαίσιο της εκδικάσεως αυτής της προσφυγής,
το βελγικό δικαστήριο ζήτησε από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτιµήσει το κύρος
της παρεκκλίσεως που εισάγει η οδηγία σε σχέση µε τους ιεραρχικά υπέρτερους κανόνες δικαίου
και, συγκεκριµένα, σε σχέση µε την κατοχυρωµένη στο δίκαιο της Ένωσης αρχή της ίσης
µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών.
Στην απόφαση που εξέδωσε σήµερα, το ∆ικαστήριο τονίζει, κατ’ αρχάς, ότι, κατά το άρθρο 8
ΣΛΕΕ, η Ένωση, σε όλες τις δράσεις της, επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί
η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατά τη σταδιακή πραγµάτωση αυτής της ισότητας, ο
νοµοθέτης της Ένωσης καθορίζει τον χρόνο της επεµβάσεώς του λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ένωση. Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει
ότι, προς αυτήν την κατεύθυνση, ο νοµοθέτης της Ένωσης προέβλεψε στην οδηγία ότι οι
διαφοροποιήσεις των ασφαλίστρων και των παροχών λόγω συνεκτιµήσεως του φύλου ως
παράγοντα υπολογισµού τους έπρεπε να καταργηθούν το αργότερο έως τις 21 ∆εκεµβρίου
2007. Εντούτοις, δεδοµένου ότι, όταν εκδόθηκε η οδηγία, η χρήση αναλογιστικών δεδοµένων µε
βάση το φύλο ήταν ευρέως διαδεδοµένη κατά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, θεµιτώς ο
νοµοθέτης της Ένωσης µπορούσε να λάβει µέτρα για τη σταδιακή εφαρµογή του κανόνα περί
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καθορισµού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, θεσπίζοντας τις κατάλληλες
µεταβατικές περιόδους.
Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει συναφώς ότι η οδηγία προέβλεπε παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα
περί καθορισµού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, παρέχοντας στα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να αποφασίσουν πριν από τις 21 ∆εκεµβρίου 2007 εάν θα επιτρέψουν, τηρουµένης
της αρχής της αναλογικότητας, διαφοροποιήσεις για τους ασφαλιζόµενους εφόσον το φύλο
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εκτίµηση των κινδύνων βάσει αξιόπιστων και ακριβών
αναλογιστικών και στατιστικών δεδοµένων.
Η δυνατότητα αυτή θα επανεξεταστεί µετά παρέλευση πενταετίας από τις 21 ∆εκεµβρίου 2007,
αφού ληφθεί υπόψη η έκθεση της Επιτροπής, αλλά, ελλείψει διατάξεως στην οδηγία σχετικά µε
τη διάρκεια εφαρµογής αυτών των διαφοροποιήσεων, όσα κράτη µέλη έκαναν χρήση αυτής
της δυνατότητας µπορούν να επιτρέπουν στους ασφαλιστικούς οργανισµούς να
προβαίνουν σε αυτή την άνιση µεταχείριση χωρίς χρονικό περιορισµό.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, υπάρχει, κατά το ∆ικαστήριο, κίνδυνος το δίκαιο της Ένωσης να
ανέχεται επ’ αόριστον την εισαγόµενη από την οδηγία παρέκκλιση από την ίση µεταχείριση
ανδρών και γυναικών. Εποµένως, διάταξη η οποία παρέχει στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη τη
δυνατότητα να διατηρούν χωρίς χρονικό περιορισµό παρέκκλιση από τον κανόνα περί καθορισµού
ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, έρχεται σε αντίθεση µε την επίτευξη του
σκοπού της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών και πρέπει να λογίζεται ως ανίσχυρη
µετά παρέλευση επαρκούς µεταβατικής περιόδου.
Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι, στον τοµέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, η
παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα των ίδιων ασφαλίστρων και παροχών για τα δυο φύλα
καθίσταται ανίσχυρη από 21ης ∆εκεµβρίου 2012.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
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