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IEROSINĀJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem un gan 

ES Līgumos, gan Pamattiesību hartā ir aizliegta jebkāda diskriminācija dzimuma dēļ un ir 

prasīts nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību visās jomās, kas ir viens no Savienības 

būtiskajiem uzdevumiem1; 

B. tā kā Direktīva 2004/113/EK (turpmāk — „direktīva”) paplašina aizsardzību pret 

diskrimināciju dzimuma dēļ, paredzot to vairs ne tikai darba tirgus jomā, kā bija ierasts, 

bet attiecinot to arī uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču un pakalpojumu 

piegādi, un tās mērķis ir labāk integrēt dzimumu līdztiesības principu arī šajās jomās; 

vienlaikus no tās piemērošanas jomas ir nepārprotami izslēgti plašsaziņas līdzekļi, 

reklāma un publiskā un privātā izglītība; 

C. tā kā visas dalībvalstis ir īstenojušas pasākumus, lai direktīvu transponētu savos valsts 

tiesību aktos un lai izveidotu šai īstenošanai vajadzīgās procedūras un struktūras; tā kā 

Komisija savā ziņojumā par Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu2 ir secinājusi, ka, kaut 

gan visas dalībvalstis ir transponējušas direktīvu savos tiesību aktos, joprojām pastāv ar šo 

aktu iedarbīgu īstenošanu saistītas problēmas; 

D. tā kā par līdztiesības veicināšanu atbildīgo organizāciju darba efektivitāte šo organizāciju 

mērķu sasniegšanas ziņā dažādās dalībvalstīs atšķiras; 

E. tā kā Eiropas Savienības Tiesa ar 2011. gada 1. marta spriedumu lietā C-236/093 

(turpmāk — „spriedums”) anulēja direktīvas 5. panta 2. punktu, ar ko atļāva privātos 

apdrošināšanas līgumos, kas ir direktīvas darbības jomā, izmantot tādus diferencētus 

aktuāros faktorus, kuri atšķiras atkarībā no personas dzimuma, 

1. uzsver, ka dažas grūtības un problēmas saistībā ar direktīvas efektīvu un vienveidīgu 

īstenošanu joprojām pastāv, un ka starp visbiežāk sastopamajām problēmām ir pārāk šaura 

izpratne par jēdziena „preces un pakalpojumi” nozīmi, plašie un dažkārt neskaidrie 

nevienlīdzīgas attieksmes pamatojumi, kas balstās uz direktīvas 4. panta 5. punktu, kā arī 

nepietiekama sieviešu aizsardzība maternitātes, zīdīšanas un grūtniecības laikā; 

2. pauž nožēlu, ka direktīvas darbības joma ir samērā šaura un neietver plašsaziņas līdzekļus, 

reklāmu vai publisko vai privāto izglītību, bet ietver veselības aprūpes pakalpojumus4; 

3. uzskata — tā kā trūkst ziņojumu par šo tematu un judikatūras šajā jomā, pastāv izpratnes 

trūkums gan plašākā sabiedrībā par direktīvas saturu un ietekmi, gan direktīvas aizsargāto 

                                                 
1 saskaņā ar LESD 8. pantu (bijušais EKL 3. panta 2. punkts) „visās savās darbībās Savienība tiecas novērst 

nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt līdztiesību”; 
2 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par to, 

kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu 

(COM(2015)0190 final) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 2011. gada 1. marta spriedums lietā C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
4 Tiesas 2001. gada 12. jūlija spriedums lietā C-157/99 Geraets-Smits un Peerbooms, ECLI:EU:C:2001:404.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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personu vidū, gan preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vidū par viņu tiesībām un 

pienākumiem; tāpēc aicina Komisiju, dalībvalstis un līdztiesības veicināšanas struktūras 

uzlabot izpratni par direktīvas saturu un ietekmi; 

4. atzinīgi vērtē to, ka visas dalībvalstis ir īstenojušas spriedumu vai to īsteno, un norāda, ka 

dažas dalībvalstis ir izvēlējušās rīkoties plašāk, nekā noteikts spriedumā, un vienlīdzīgas 

attieksmes pret abiem dzimumiem noteikumu piemēro arī citu veidu apdrošināšanai un 

pensijām; 

5. atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un uzsver vajadzību mudināt dalībvalstis nodrošināt to, ka par 

līdztiesības veicināšanu atbildīgās organizācijas ir pietiekami neatkarīgas un ka tām ir 

pietiekamas pilnvaras; šajā sakarā uzsver vajadzību stiprināt Komisijas un šo struktūru 

sadarbību, sistemātiski apzinot būtiskākās problēmas un izvēršot apmaiņu ar paraugpraksi, 

lai panāktu viendabīgu šo struktūru darbības efektivitāti attiecībā uz tām izvirzīto mērķu 

sasniegšanu; 

6. aicina dalībvalstis un Komisiju palielināt visu iesaistīto pušu izpratni par direktīvas saturu 

un ietekmi; 

7. aicina Komisiju uzsākt visaptverošu un detalizētu pētījumu un datu vākšanu par direktīvas 

īstenošanu, pilnveidot savas uzraudzības darbības un atbalstīt dalībvalstis, lai pilnībā 

īstenotu direktīvas potenciālu; 

8. uzsver — kaut gan dažu pakalpojumu un nozaru digitalizācija un pakalpojumu sniegšanas 

sadarbīgo formu izplatīšanās ir ieviesusi izmaiņas attiecībā uz piekļuvi precēm un 

pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, direktīva tomēr attiecas arī 

uz digitālo jomu; aicina Komisiju izvērtēt digitalizācijas un sadarbīgās ekonomikas 

ietekmi uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu 

sniegšanu no dzimumu līdztiesības viedokļa; 

9. uzsver vajadzību skaidrot noteikumus par preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un 

tiešsaistes starpniecības platformu atbildību, kas izriet no direktīvas; tāpēc aicina 

dalībvalstis un Komisiju steidzami risināt atbildības jautājumus iepriekš minētajos 

gadījumos. 
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