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JAVASLATOK 

A Jogi Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unió alapelve, valamint mivel az 

uniós Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében is tilos a nemi 

hovatartozáson alapuló megkülönböztetés és a nők és férfiak közötti egyenlőség minden 

téren biztosítandó, ami egyben az Unió egyik legalapvetőbb feladata1; 

B. mivel a 2004/113/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) a nemi alapon történő 

megkülönböztetés elleni védelmet kiterjeszti, és célja a nemek közötti egyenlőség elvének 

jobb érvényesítése, melyet kiterjeszt a munkaerőpiac hagyományos területén túl az 

árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, valamint azok értékesítésére, azonban 

kifejezetten kizárja a média, a reklámozás, valamint a köz- és magánoktatás területét; 

C. mivel minden tagállam megtette az irányelv nemzeti jogba történő átültetéséhez szükséges 

intézkedéseket és létrehozta a végrehajtásához szükséges eljárásokat és szervezeteket; 

mivel a Bizottság azt a következtetést vonta le a 2004/113/EK irányelv alkalmazásáról 

szóló jelentésében2 , hogy bár az irányelvet minden tagállam átültette nemzeti jogába, a 

tényleges végrehajtás terén még mindig akadnak problémák; 

D. mivel az egyenlőség előmozdításáért felelős szervezetek által céljaik tekintetében elért 

eredmények tagállamonként eltérőek; 

E. mivel az Európai Unió Bírósága a C-236/09. sz. ügyben hozott, 2011. március 1-i, Test-

Achats ítéletével3 (a továbbiakban: ítélet) megsemmisítette az irányelv 5. cikkének (2) 

bekezdését, amely lehetővé tette a nemi alapú biztosításmatematikai tényezők differenciált 

használatát az irányelv hatálya alá tartozó magánbiztosítási szerződésekben; 

1. hangsúlyozza, hogy az irányelv hatékony és egységes érvényesítésével kapcsolatban még 

merülnek fel problémák és kihívások, valamint hogy a leggyakoribb problémák többek 

között az „áruk és szolgáltatások” túlságosan megszorító értelmezése, a 4. cikk (5) 

bekezdése alapján történő eltérő bánásmód tág és néha nem egyértelmű indokolása, 

valamint a nők terhesség, szoptatás vagy anyaság alatti elégtelen védelme; 

2. sajnálja, hogy az irányelv hatálya meglehetősen szűk, és nem foglalja magában a médiát, a 

reklámozást, illetve a köz- és magánoktatást, de az egészségügyi szolgáltatásokat igen4; 

3. úgy véli, hogy jelentések és ítélkezési gyakorlat hiányában a közvélemény nincs tisztában 

az irányelv tartalmával és következményeivel, a védelmet élvező személyek, valamint az 

                                                 
1 Az EUMSZ 8. cikke (a korábbi EKSZ 3. cikkének (2) bekezdése) kimondja, hogy „az Unió tevékenységeinek 

folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség 

előmozdítására”. 
2 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 

a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint 

azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv 

alkalmazásáról 

(COM(2015)0190) – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0190  
3 2011. március 1-i ítélet, C-236/09. sz. ügy, EU:C:2011:100. 
4 A Bíróság C-157/99. sz., Geraets-Smits és Peerbooms ügyben hozott 2001. július 12-i ítélete (EU:C:2001:404).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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áruk vagy szolgáltatások nyújtói pedig jogaikkal és kötelezettségeikkel; ezért felhívja a 

Bizottságot, a tagállamokat és az esélyegyenlőségi szerveket, hogy javítsák az irányelv 

tartalmával és következményeivel kapcsolatos tájékoztatást; 

4. üdvözli, hogy már minden tagállam végrehajtotta az ítéletet vagy dolgozik a 

végrehajtásán, és kiemeli, hogy egyes tagállamok az ítélet hatályán túlmutató 

intézkedések révén az uniszex szabályt kiterjesztik más biztosítás- és nyugdíjtípusokra; 

5. üdvözli a kezdeményezést, és hangsúlyozza, hogy sürgetni kell a tagállamokat arra, hogy 

a nemek közötti egyenlőség előmozdításáért felelős szervezeteknek elegendő mértékű 

függetlenséget és megfelelő hatáskört biztosítsanak; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, 

hogy a Bizottság és az ezen szervek közötti együttműködést a kulcskérdések módszeres 

azonosítása és a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása révén kell megerősíteni 

annak érdekében, hogy céljaik megvalósításában azonos szintű hatékonyságot érjenek el; 

6. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hívják fel az összes érintett fél figyelmét 

az irányelv tartalmára és következményeire; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen átfogó és részletes tanulmányt és folytasson 

adatgyűjtési tevékenységet az irányelv végrehajtásáról, javítsa nyomonkövetési 

tevékenységeit, valamint támogassa a tagállamokat az irányelv teljes potenciáljának 

megvalósítása érdekében; 

8. kiemeli, hogy egyes szolgáltatások és ágazatok digitalizálásának, valamint a 

szolgáltatásnyújtások közösségi formáinak elterjedése megváltoztatta ugyan az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, illetve azok beszerzését, az irányelv azonban továbbra 

is alkalmazható a digitális szférára; felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje a 

digitalizálásnak és a közösségi gazdaságnak az árukhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésre és azok értékesítésére gyakorolt hatását a nemek közötti egyenlőség 

szempontjából; 

9. hangsúlyozza, hogy tisztázni kell az árukat és szolgáltatásokat nyújtó személyek és a 

kapcsolódó online platformok felelősségére vonatkozó rendelkezéseket ezen irányelv 

alapján; felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy haladéktalanul 

foglalkozzanak a fent említett helyzetben felmerülő felelősség kérdésével. 
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