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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse og anvendelse af Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og 
levering af varer og tjenesteydelser
(2010/2043(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 19, stk. 1, og artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF);

– der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering 
af varer og tjenesteydelser1;

– der henviser til Kommissionens retningslinjer af 22. december 2011 for anvendelsen af 
Rådets direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet i lyset af Den Europæiske Unions 
Domstols dom i sag C-236/09 (Test-Achats)2;

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols dom afsagt den 1. marts 2011 i sag C-
236/09 (Test-Achats)3;

– der henviser til rapporten "EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into 
national law?" ("EU-regler vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder: hvordan 
gennemføres disse i national lovgivning?"), der blev udgivet i december 2010 af det 
europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet;

– der henviser til rapporten "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and 
Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC" ("Forskelsbehandling på grund 
af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser samt
gennemførelsen af direktiv 2004/113/EF"), der blev udgivet i juli 2009 af det europæiske 
netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet;

– der henviser til sin beslutning af 30. marts 2004 om forslag til Rådets direktiv om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med 
adgang til og levering af varer og tjenesteydelser4;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-
0000/2012);

A. der henviser til, at direktivet forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling på 
grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, der er 

                                               
1 EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37. 
2 EUT C 11 af 13.1.2012, s. 12.
3 EUT C 130 af 30.4.2011, s. 4.
4 EUT C 103 af 29.4.2004, s. 34.
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tilgængelige for offentligheden, både inden for den offentlige og den private sektor;

B. der henviser til, at direktivet omhandler aspekter vedrørende forskelsbehandling på grund 
af køn uden for arbejdsmarkedet;

C. der henviser til, at en ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab 
også er forbudt ligesom chikane, sexchikane og anvisninger om at forskelsbehandle, når 
varer og tjenesteydelser udbydes eller leveres; 

D. der henviser til, at der efter Lissabontraktatens ikrafttræden vil blive truffet 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn efter 
en særlig lovgivningsprocedure, der kræver enstemmighed i Rådet og Europa-
Parlamentets godkendelse (artikel 19, stk. 1, i TEUF);

E. der henviser til, at direktivet ud fra de tilgængelige oplysninger er blevet gennemført i de 
fleste medlemsstater enten i form af ny lovgivning eller i form af ændringer af 
eksisterende lovgivning på området; 

F. der henviser til, at gennemførelsen i visse medlemsstater var mangelfuld, eller at 
tidsfristen for gennemførelse blev overskredet; 

G. der henviser til, at den nationale lovgivning i visse tilfælde er mere vidtgående, end det er 
krævet i direktivet, idet den også omfatter undervisning og forskelsbehandling med 
hensyn til medier og reklame;

H. der henviser til, at den undtagelsesmulighed, der er indeholdt i direktivets artikel 5, stk. 2, 
har skabt manglende retssikkerhed og potentielle retlige udfordringer på langt sigt; 

I. der henviser til, at tidsfristen for Kommissionens gennemførelsesrapport, som i henhold til 
direktivet skulle foreligge i 2010, er blevet udskudt til senest 2014; 

J. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols dom afsagt den 1. marts 2011 i sag 
C-236/09 (Test-Achats) slog fast, at muligheden for undtagelse i forbindelse med 
forsikring og lignende finansielle ydelser, der er indeholdt i direktivets artikel 5, stk. 1, 
modvirker opnåelsen af målsætningen om ligebehandling af mænd og kvinder og er 
uforenelig med EU's charter om grundlæggende rettigheder; 

K. der henviser til, at den pågældende bestemmelse følgelig skal anses for ugyldig efter 
udløbet af en passende overgangsperiode, der i dette tilfælde udløber den 21. december 
2012;

L. der henviser til, at Kommissionen den 22. december 2011 udgav ikkebindende 
retningslinjer med det formål at præcisere situationen, hvad angår forsikringsselskaber og 
lignende finansielle tjenester; 

1. beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt sin rapport om gennemførelse af 
Rådets direktiv 2004/113/EF eller offentliggjort ajourførte data om igangværende 
nationale gennemførelsesprocesser;

2. anerkender, at Test-Achats-dommen kan have haft indvirkning på medlemsstaternes 
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gennemførelsesproces, men påpeger, at dette ikke i sig selv kan retfærdiggøre, at den i 
direktivet krævede rapport ikke er blevet offentliggjort til tiden; 

3. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at offentliggøre en rapport med alle 
tilgængelige data; 

4. mener, at Test-Achats-dommen har resulteret i fortsat usikkerhed på forsikringsmarkedet; 

5. mener, at de af Kommissionen udarbejdede retningslinjer ikke har formået at fjerne denne 
usikkerhed helt, idet de ikke har nogen bindende eller retlig virkning; 

6. opfordrer Kommissionen til at træffe praktiske foranstaltninger med henblik på at 
imødegå dette problem ved at stille forslag til lovgivning, der er fuldt ud i 
overensstemmelse med retningslinjerne; 

7. påpeger, at forsikringsbranchen bør gøre en betydelig indsats for at tage sit system for 
prissætning op til genovervejelse, omstrukturere sit risikovurderingssystem og finde andre 
egnede data, der kan erstatte køn som en variabel; 

8. opfordrer Kommissionen til at indlede uformelle forhandlinger med forsikringsbranchen 
vedrørende de statistiske metoder, der anvendes ved personlig risikovurdering; 

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en vejledende liste over alle nødvendige 
statistiske data, som på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige i EU, med henblik på 
anvendelse inden for personlig risikovurdering; 

10. opfordrer Kommissionen til at fremlægge den metode, den agter at bringe i anvendelse for 
at måle Test-Achats-dommens indvirkning på forsikringspriser; 

11. opfordrer Kommissionen til ligeledes at analysere dette spørgsmål ud fra et 
forbrugerbeskyttelsespolitisk udgangspunkt; 

12. opfordrer Kommissionen til nøje at følge udviklingen på forsikringsmarkedet og, hvis der 
er nogen tegn på, at der de facto finder indirekte forskelsbehandling sted, træffe alle 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at løse problemet; 

13. påpeger, at bestemmelsen vedrørende ændring af bevisbyrden er blevet gennemført i 
hovedparten af de nationale lovgivninger i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til 
at overvåge anvendelsen af denne bestemmelse i samtlige medlemsstater; 

14. opfordrer Kommissionen til at tage sager om forskelsbehandling på grund af graviditet og 
moderskab i betragtning, f.eks. vedrørende boligsektoren (leje) og vanskeligheder ved at 
optage lån samt adgang til medicinalvarer og sundhedstjenester, navnlig med hensyn til 
adgang til lovligt tilgængelig reproduktiv sundhedspleje; 

15. opfordrer Kommissionen til særlig nøje at overvåge enhver forskelsbehandling i 
forbindelse med amning;

16. opfordrer Kommissionen til at overveje at bringe medier og reklamer ind under direktivets 
anvendelsesområde i betragtning af deres betydning samt betydningen af uddannelse 
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betydning for skabelsen, opretholdelsen og udviklingen af kønsbaserede stereotyper;

17. opfordrer Kommissionen til at indsamle bedste praksis og gøre disse eksempler 
tilgængelige for medlemsstaterne med henblik på at stille de nødvendige ressourcer til 
rådighed til støtte for positiv særbehandling og derved sikre en bedre gennemførelse af de 
pågældende bestemmelser på nationalt niveau; 

18. opfordrer Kommissionen til at foretage en passende og nøje overvågning af situationen, 
hvad angår de "ligebehandlingsorganer", der er blevet etableret efter direktivets 
ikrafttræden, samt undersøge, hvorvidt alle de betingelser, der er opstillet i EU-
lovgivningen, er blevet opfyldt; lægger særlig vægt på det forhold, at den nuværende 
økonomiske krise ikke må bruges som undskyldning for, at ligebehandlingsorganerne ikke 
fungerer ordentligt; 

19. understreger behovet for data og større gennemsigtighed fra Kommissionens side, hvad 
angår igangværende overtrædelsesprocedurer og -foranstaltninger; 

20. opfordrer Kommissionen til at etablere en offentligt tilgængelig database indeholdende 
lovgivning og retspraksis vedrørende forskelsbehandling på grund af køn; insisterer på 
behovet for at forbedre beskyttelsen af ofre for forskelsbehandling på grund af køn;

21. påpeger behovet for finansiel støtte til og EU-koordinering af efteruddannelse af 
retsvæsenets aktører, der beskæftiger sig med kønsbaseret forskelsbehandling, under 
hensyntagen til de nationale domstoles rolle; 

22. påpeger behovet for en rettidig gennemførelse af direktivet i alle medlemsstater; 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Generel baggrund 

Direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder 
i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (herefter omtalt som 
"direktivet") var et vigtigt skridt i udviklingen af EU's regler for kønsligestilling, da det trådte 
i kraft den 21. december 2004.

Faktisk blev kønsligestilling og forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet 
for første gang behandlet på EU-niveau med dette direktiv. Direktivet forbyder både direkte 
og indirekte forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af 
varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, både inden for den offentlige 
og den private sektor. Ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab er 
også forbudt ligesom chikane, sexchikane og anvisninger om at forskelsbehandle, når varer og 
tjenesteydelser udbydes eller leveres. Direktivets retsgrundlag var den tidligere artikel 13 i 
EF-traktaten.

Medlemsstaterne skulle have gennemført direktivet senest den 21. december 2007 i henhold 
til direktivets artikel 17; Kommissionen skulle senest den 21. december udarbejde en 
sammenfattende rapport om status for denne gennemførelse. 

Efter flere forsinkelser meddelte Kommissionen imidlertid ordføreren, at en sådan 
gennemførelsesrapport ikke vil blive udfærdiget før 2014. Selv om ordføreren gentagne gange 
udtrykte sin skuffelse og understregede det presserende behov for såvel en 
gennemførelsesrapport som for præcise og nye data for at kunne evaluere gennemførelsen af 
direktivet, er udsættelsen alligevel blevet bekræftet. Kommissionens forklaring lød, at Test-
Achats-sagens konsekvenser (se nedenfor) ændrede prioriteringerne, og at disse ændringer 
med relevans for forsikringsbranchen gjorde, at det var for tidligt at udarbejde en 
gennemførelsesrapport. Efter ordførerens opfattelse var der stadig et stort behov for en sådan 
rapport, idet mange andre aspekter af direktivets gennemførelse kræver en passende og 
rettidig analyse. 

Forsikring og lignende finansielle ydelser og Test-Achats-sagen

Direktivet viste sig at være kontroversielt, for så vidt angik anvendelsen af køn som en faktor 
ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle 
ydelser. Direktivets artikel 5, stk. 1, fastslår, at dette ikke må føre til forskelle i 
enkeltpersoners præmier og ydelser. Som en undtagelse til denne generelle bestemmelse gav 
artikel 5, stk. 2, dog medlemsstaterne mulighed for inden den 21. december 2007 at tillade 
forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling i enkeltpersoners præmier og ydelser, såfremt 
anvendelsen af køn er en afgørende faktor i risikovurderingen baseret på relevante og 
nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data. Der blev ikke angivet nogen tidsmæssig 
begrænsning for denne undtagelse.

Samtlige medlemsstater har gjort brug af denne undtagelse for en eller flere forsikringstyper 
(navnlig livsforsikringer/livrenter). En tvist om lovligheden af Belgiens undtagelse for 
livsforsikringer i landets nationale lovgivning førte imidlertid til EU-Domstolens afgørelse i 
Test-Achats-sagen den 1. marts 2011 (C-236/09).
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I henhold til denne dom er direktivets artikel 5, stk. 2, i modstrid med målsætningen om 
ligebehandling af mænd og kvinder og er uforenelig med EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. Som en konsekvens heraf skal den pågældende bestemmelse anses for ugyldig 
efter udløb af en passende overgangsperiode, der i dette tilfælde er den 21. december 2012.

Denne dom har betydelige økonomiske konsekvenser, som er vanskelige at vurdere. Forholdet 
mellem køn og forsikringsprodukter bliver endnu mere kompliceret, hvis man tager de mange 
forskellige produkter, der findes på markedet, i betragtning. Forskelsbehandling inden for 
prissætning af forsikring finder principielt sted på baggrund af objektive afgørende faktorer, 
og forsikringsbranchen har hidtil opfattet køn som en sådan faktor. 

Hvad forbrugerne angår, går den største bekymring på, at der kan forventes en umiddelbar 
præmiestigning på livsforsikringer og ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, navnlig for 
kvinder.

Hvilke sociale konsekvenser vil denne potentielle omkostningsstigning få? Dommen kan 
ligeledes få væsentlig indvirkning på private pensioner og opsparingsordninger samt generelt 
på den bredere diskussion om pensioners rimelighed.

På grund af den korte overgangsperiode har Kommissionen understreget, at det efter dens 
mening ikke er nødvendigt at ændre i lovgivningen, og den har udstedt retningslinjer for 
gennemførelsen i form af en meddelelse, der blev udsendt den 22. december 2011.

Efter ordførerens mening er der et klart behov for retssikkerhed, og retningslinjerne er ikke på 
langt sigt tilstrækkelige i forhold til at sikre den nødvendige retssikkerhed og sammenhæng i 
gennemførelsen. 

Generelt overblik med hensyn til gennemførelsen

Ifølge de tilgængelige oplysninger1 er direktivet blevet gennemført i de fleste medlemsstater 
enten i form af ny lovgivning eller i form af ændringer af eksisterende lovgivning på området. 
I visse tilfælde er den nationale lovgivning mere vidtgående, end direktivet kræver, idet den 
også omfatter uddannelse eller forskelsbehandling i forbindelse med medier og reklame2.

I visse medlemsstater var gennemførelsen mangelfuld, eller tidsfristen for gennemførelse blev 
overskredet. Manglende klarhed i den nationale lovgivning, som i visse tilfælde har en 
abstrakt og vag karakter, er også blevet nævnt som et problematisk punkt. 

Forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser

                                               
1 Rapporten "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of 
Directive 2004/113/EC" ("Forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer 
og tjenesteydelser samt gennemførelsen af direktiv 2004/113//EF"), der blev udgivet i juli 2009 af det 
europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet på bestilling af Kommissionen.
2 Rapporten "EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?" ("EU-regler 
vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder: hvordan gennemføres disse i national lovgivning?"), der blev 
opdateret i 2010 af det europæiske netværk af juridiske eksperter på ligestillingsområdet på bestilling af 
Kommissionen.
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På en række punkter er der brug for særlig opmærksomhed, idet der her kan konstateres 
betydelige forskelle imellem medlemsstaterne, hvad angår forskelsbehandling i forbindelse 
med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser i fortolkningen af definitioner og 
håndhævelsen af bestemmelser, også i den nationale retspraksis.

Der er blevet rapporteret om sager om forskelsbehandling på grund af graviditet og 
moderskab inden for f.eks. boligsektoren (leje) og i forbindelse med vanskeligheder ved at 
optage lån. Der har også været problemer med adgang til medicinalvarer og 
sundhedstjenester, navnlig med hensyn til adgang til lovligt tilgængelig reproduktiv 
sundhedspleje. 

Et punkt, der mangler at blive taget hånd om i flere medlemsstaters nationale lovgivning, er 
forskelsbehandling i forbindelse med amning. Selv om forskelsbehandling af forældre ikke 
reguleres i selve direktivet, er det blevet understreget, at denne form for forskelsbehandling, 
som er tæt forbundet med barsel, er problematisk, navnlig hvad angår adgang til offentlige 
områder, offentlig transport og manglende faciliteter for forældre med små og handicappede 
børn.

Ifølge de tilgængelige oplysninger er der kun indberettet få tilfælde af chikane/seksuel 
chikane uden for arbejdspladsen. Også indholdet af medier og reklamer, som for øjeblikket 
ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde, bør vurderes ud fra dette perspektiv i 
betragtning af den betydning, som disse områder sammen med uddannelsen har, når det 
gælder kønsbaserede stereotypers opståen, genoplivelse og udvikling.

Positiv særbehandling, mere fordelagtig behandling i forbindelse med graviditet

De fleste nationale lovgivninger giver mulighed for positive foranstaltninger, men det 
varierer, i hvilken grad og i hvilket omfang en sådan positiv særbehandling er tilladt. Ved at 
indsamle bedste praksis og gøre disse eksempler tilgængelige for medlemsstaterne med 
henblik på at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til støtte for positiv særbehandling 
kan man sikre en bedre gennemførelse af de pågældende bestemmelser på nationalt niveau.

I flere medlemsstater findes der gunstigere bestemmelser for beskyttelse af kvinder i 
forbindelse med graviditet og barsel, men et af de problemer, der bliver påpeget, er, at det i 
nogle tilfælde kan føre til uklarhed i gennemførelsen, fordi man blot har kopieret direktivets 
bestemmelser til den nationale lovgivning.

Bevisbyrde og ligestillingsorganer

Direktivet indfører en ændring af bevisbyrden, idet den indklagede skal bevise, at princippet 
om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat, på baggrund af de beviser, der er blevet fremsat af 
offeret. Denne bestemmelse er blevet gennemført i de fleste af de nationale lovgivninger i 
forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser og i retspraksis på nationalt 
niveau.

Direktivet indfører ligestillingsorganer til fremme af ligebehandling. 

Det største problem er, at selv om de fleste medlemsstater har etableret "ligestillingsorganer", 
er ikke alle betingelser i EU-lovgivningen opfyldt (med hensyn til disse organers evne til at 
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udføre deres opgaver uafhængigt, deres kompetencer osv.).

Anbefalinger

Formålet med denne betænkning er at vurdere konsekvenserne og gennemførelsesgraden af 
direktiv 2004/113/EF i medlemsstaterne, identificere eksisterende mangler og komme med 
anbefalinger til mulige løsninger. 

Vigtigheden af oplysninger og pålidelige data skal understreges. Det er nødvendigt med en 
højere grad af gennemsigtighed fra Kommissionens side, hvad angår igangværende 
overtrædelsesprocedurer og -foranstaltninger. Oprettelsen af en offentligt tilgængelig database 
over lovgivning og retspraksis vedrørende kønsdiskriminering kunne være et værktøj til at 
styrke beskyttelsen af ofre for forskelsbehandling på grund af køn.

Det er ligeledes en forudsætning for en effektiv gennemførelse at tage de nationale domstoles 
rolle, den finansielle støtte og EU-koordinering af efteruddannelse af retsvæsenets aktører i 
betragtning, 

Hvad angår de nationale ligestillingsorganer, er det nødvendigt med en bedre overvågning af, 
hvordan disse organer udfører deres opgaver, og hvorvidt de lever op til de krav, der stilles på 
EU-niveau, i sammenhæng med fremme af udveksling af bedste praksis mellem disse 
organer.

En rettidig gennemførelse af direktiver er ligeledes afgørende, og ordføreren mener, at 
Kommissionen i fremtiden bør udnytte sine beføjelser fuldt ud for at tilskynde 
medlemsstaterne til at gennemføre direktiver inden for de tidsfrister, der er fastsat af 
lovgiveren (artikel 260 i TEUF).

Oplysninger til EU-borgerne om deres rettigheder udgør et vigtigt element i muligheden for at 
udnytte disse rettigheder, hvorved en bedre gennemførelse sikres. Tiltag som f.eks. 
informationskampagner på EU-plan og nationalt niveau bør kraftigt tilskyndes.

Under hensyntagen til den eksisterende retspraksis på europæisk og nationalt niveau, der er 
opstået under gennemførelsesprocessen, bør der med henblik på kommende europæisk og 
national lovgivning lægges vægt på behovet for rettidige foranstaltninger for at opnå 
retssikkerhed samt klare og utvetydige bestemmelser.


