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Temats: Lūgumraksts Nr. 0286/2019, ko iesniedzis Beļģijas valstspiederīgais Bert 
Vanhelmont, par kompensāciju par miesas bojājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret indikatīvo tabulu, kas kalpo par pamatu miesas bojājumu 
pakāpes noteikšanai Beļģijā, tostarp lietās, kuras tiek izskatītas tiesā. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju indikatīvajā tabulā norādītās kompensācijas skalas ir 65 % 
sievietēm un 35 % vīriešiem, kas, pieņemot, ka kaitējuma un invaliditātes pakāpe ir vienāda, 
nozīmē, ka vīrieši salīdzinājumā ar sievietēm tiek diskriminēti. Šajā sakarībā viņš ir vērsies pie 
Beļģijas Federālās tieslietu ministrijas, bet līdz šim nav saņēmis nekādu atbildi. Viņš aicina 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai no indikatīvās tabulas izskaustu šo dzimumu 
diskriminācijas formu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 25. novembrī

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 sniegšanu1. Šī direktīva aizliedz diskrimināciju dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, kā arī preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (1. un 4. pants). 
Turklāt saskaņā ar tās 5. panta 1. punktu dalībvalstis nodrošina, lai visos jaunajos līgumos, kas 

1 Padomes Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu 
sniegšanu (OV L 373, 21.12.2004.).
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noslēgti vēlākais pēc 2007. gada 21. decembra, dzimuma kā faktora izmantošana prēmiju un 
apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanai apdrošināšanas un saistītu finanšu pakalpojumu jomā 
neradītu atšķirības indivīdu prēmijās un apdrošināšanas izmaksās. Direktīvas 5. panta 2. punktā 
paredzēts izņēmums no šā vispārējā noteikuma, ļaujot dalībvalstīm lemt par pieļaujamajām 
samērīgajām atšķirībām indivīdu prēmiju un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanā gadījumos, 
kad dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska novērtēšanā balstās uz atbilstošiem un 
precīziem aktuārajiem un statistikas datiem. Tomēr pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma 
Test-Achats lietā2 5. panta 2. punktu kopš 2012. gada 21. decembra vairs nepiemēro.

Beļģijas tiesību akti aizliedz diskrimināciju dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju precēm un 
pakalpojumiem, kā arī preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (Dzimumu līdztiesības likuma 
6., 8. un 19. pants3). Jāatzīmē, ka Beļģija izmantoja Padomes Direktīvas 2004/11/EK 5. panta 
2. punktu un saskaņā ar Dzimumu līdztiesības likuma 10. panta 1. punktu atļāva dzīvības 
apdrošināšanas prēmiju un izmaksu aprēķināšanai izmantot pa dzimumiem nošķirtus aktuāros 
koeficientus. Tomēr, ievērojot spriedumu Test-Achats lietā, Beļģijas Konstitucionālā tiesa šo 
tiesību normu atcēla4 un pēc tam to pārformulēja ar 2012. gada 19. decembra tiesību aktu; 
saskaņā ar šo jauno versiju iepriekšējā atļauja attiecas tikai uz līgumiem, kas noslēgti līdz 
2012. gada 21. decembrim. Tādēļ var secināt, ka Beļģija ir pareizi transponējusi Padomes 
Direktīvu 2004/113/EK. Ja direktīva ir transponēta valsts tiesību aktos, personai, kas uzskata, 
ka ir tikusi diskriminēta, ir jāvēršas valsts iestādēs, piemēram, valsts tiesā, lai saņemtu tiesisko 
aizsardzību pret diskrimināciju.

Attiecībā uz indikatīvo tabulu ir svarīgi norādīt, ka tā nešķiet saistošs instruments, bet tikai 
ieteikums, ko var izmantot, nosakot kompensāciju par fizisku kaitējumu. Turklāt tabulā ir 
norādīts, ka tā ir jāizmanto kā vadlīnija gadījumos, kad nav pieejami konkrēti elementi, un ka 
zaudējumu atlīdzība vienmēr ir jāizvērtē individuāli. Tomēr Komisija ir sazinājusies ar Beļģijas 
iestādēm, lai rastu risinājumu atšķirīgai attieksmei pret sievietēm un vīriešiem, kas paredzēta 
šajā indikatīvajā tabulā.

Secinājums

Komisija ir sazinājusies ar Beļģijas iestādēm, lai rastu risinājumu atšķirīgai attieksmei pret 
sievietēm un vīriešiem, kas paredzēta šajā indikatīvajā tabulā.

2 Lieta 236/-09.
3 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
4 2011. gada 30. jūnija spriedums Nr. 116/2011.


