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NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie a keďže 

v zmluvách EÚ aj v Charte základných práv Európskej únie sa zakazuje akákoľvek 

diskriminácia na základe pohlavia a vyžaduje sa, aby sa vo všetkých oblastiach 

zabezpečila rovnosť medzi ženami a mužmi, čo je jedna z hlavných úloh Únie1; 

B. keďže smernicou 2004/113/ES (ďalej len smernica) sa rozširuje ochrana proti 

diskriminácii na základe pohlavia a jej cieľom je lepšie uplatňovanie zásady rodovej 

rovnosti nad tradičný rámec trhu práce aj v oblasti prístupu k tovaru a službám a ich 

poskytovania, ale priamo sa z jej rozsahu pôsobnosti vylučujú médiá, reklama a verejné 

aj súkromné vzdelávanie; 

C. keďže všetky členské štáty prijali opatrenia na transpozíciu smernice do vnútroštátneho 

práva a vytvorili postupy a orgány potrebné na jej vykonávanie; keďže Komisia prišla 

vo svojej správe o uplatňovaní smernice 2004/113/ES2 k záveru, že hoci všetky členské 

štáty transponovali smernicu do svojho vnútroštátneho práva, aj naďalej pretrvávajú 

problémy súvisiace s jej účinným vykonávaním; 

D. keďže organizácie zodpovedné za presadzovanie rovnosti v jednotlivých členských 

štátoch vykazujú rozličnú mieru účinnosti plnenia svojich cieľov; 

E. keďže Súdny dvor Európskej únie svojím rozsudkom z 1. marca 2011 vo veci C-236/093, 

tzv. rozsudok Test-Achats (ďalej len rozsudok) zrušil článok 5 ods. 2 smernice, ktorý 

povoľoval rozdielne použitie poistno-matematických faktorov súvisiacich s pohlavím 

v súkromných poistných zmluvách, na ktoré sa vzťahuje smernica; 

1. zdôrazňuje, že naďalej pretrvávajú niektoré výzvy a problémy súvisiace s účinným 

a jednotným vykonávaním smernice a že medzi najčastejšie problémy patrí príliš úzke 

chápanie pojmu „tovar a služby“, široké a niekedy nejasné odôvodnenie rozdielneho 

zaobchádzania na základe článku 4 ods. 5 a nedostatočná ochrana žien počas materstva, 

dojčenia a tehotenstva; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah tejto smernice je pomerne úzky a nezahŕňa 

médiá, reklamu ani verejné a súkromné vzdelávanie, zahŕňa však zdravotné služby;4 

3. domnieva sa, že široká verejnosť nie je dostatočne informovaná o obsahu a účinkoch 

smernice a chránené osoby a poskytovatelia tovaru a služieb nie sú primerane informovaní 

o svojich právach a povinnostiach v dôsledku nedostatočného oznamovania a tiež 

                                                 
1 Podľa článku 8 ZFEÚ (bývalý článok 3 ods. 2 Zmluvy o ES): „Vo všetkých svojich činnostiach sa Únia 

zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“. 
2 Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Správa 

o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 

a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (COM(2015)0190 final) – http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190.  
3 Rozsudok z 1. marca 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
4 Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 2001, Geraets-Smits a Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190.
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chýbajúcej judikatúry; vyzýva preto Komisiu, členské štáty a orgány pre rovnosť, 

aby zvýšili informovanosť o obsahu a účinkoch smernice; 

4. víta skutočnosť, že všetky členské štáty rozsudok vykonali alebo ho vykonávajú, 

a poukazuje na to, že niektoré z nich sa rozhodli ísť nad rámec rozsudku a rozšírili 

pravidlo jednotnej výšky príspevkov a plnení pre obe pohlavia na všetky typy poistenia 

a dôchodkového zabezpečenia; 

5. víta túto iniciatívu a zdôrazňuje, že treba od členských štátov vyžadovať, 

aby organizáciám zodpovedným za presadzovanie rovnosti zabezpečili dostatočnú úroveň 

nezávislosti a primerané právomoci; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba posilniť 

spoluprácu medzi Komisiou a týmito orgánmi, a to systematickou identifikáciou 

kľúčových otázok a rozvojom výmeny najlepších postupov, aby bolo možné dosiahnuť 

jednotný stupeň účinnosti pri plnení ich cieľov; 

6. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili povedomie všetkých zainteresovaných strán 

o obsahu a účinkoch smernice; 

7. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila komplexnú a podrobnú štúdiu a zber údajov 

o vykonávaní smernice, zlepšila monitorovanie a podporovala členské štáty, aby sa v plnej 

miere uplatnil potenciál tejto smernice; 

8. zdôrazňuje, že hoci digitalizácia niektorých služieb a odvetví a šírenie kolaboratívnych 

foriem poskytovania služieb menia prístup k tovaru a službám a ich dodávanie, smernica 

sa naďalej uplatňuje na digitálne prostredie; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila, aký vplyv 

majú digitalizácia a kolaboratívne hospodárstvo na prístup k tovaru a službám a ich 

poskytovanie z hľadiska rodovej rovnosti; 

9. zdôrazňuje, že je potrebné objasniť ustanovenia o zodpovednosti poskytovateľov tovaru 

a služieb a prepájacích online platforiem na základe smernice; vyzýva preto členské štáty 

a Komisiu, aby sa urýchlene zaoberali otázkou zodpovednosti v tomto kontexte. 
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