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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega käsitleva nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ ülevõtmise ja 
kohaldamise kohta
(2010/2043(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 lõiget 1 ja artiklit 260,

– võttes arvesse 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja 
pakkumisega1,

– võttes arvesse komisjoni 22. detsembri 2011. aasta suuniseid nõukogu direktiivi 
2004/113/EÜ kohaldamise kohta kindlustuse valdkonnas Euroopa Liidu Kohtu otsuse 
põhjal kohtuasjas C-236/09 (Test-Achats)2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 1. märtsi 2011. aasta otsust kohtuasjas C-236/09 
(Test-Achats)3,

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õigusekspertide Euroopa võrgustiku 
2010. aasta detsembri aruannet „EU Rules on Gender Equality: How are they transposed 
into national law?” („ELi soolise võrdõiguslikkuse eeskirjad: kuidas neid liikmesriikide 
õigusse üle võetakse?”),

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õigusekspertide Euroopa võrgustiku 
2009. aasta juuli aruannet „Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and 
Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC” („Sooline diskrimineerimine 
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega ning direktiivi 2004/113/EÜ 
ülevõtmine”),

– võttes arvesse oma 30. märtsi 2004. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu direktiiv, millega rakendatakse naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtet 
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et direktiivis keelatakse nii otsene kui ka kaudne sooline diskrimineerimine 
üldsusele kättesaadavatele avaliku ja erasektori kaupadele ja teenustele juurdepääsul ja 
nende pakkumisel;

                                               
1 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37. 
2 ELT C 11, 13.1.2012, lk 12.
3 ELT C 130, 30.4.2011, lk 4.
4 ELT C 103, 29.4.2004, lk 34.
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B. arvestades, et direktiivis käsitletakse väljaspool tööturgu esineva soolise 
diskrimineerimise eri aspekte;

C. arvestades, et kus tahes kaupu ja teenuseid pakutakse, on keelatud ka naiste ebasoodsam 
kohtlemine seoses raseduse ja emadusega, samuti ahistamine ja seksuaalne ahistamine 
ning korraldus diskrimineerimiseks; 

D. arvestades, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist võetakse soolise diskrimineerimise 
õigusakte vastu seadusandliku erimenetluse kohaselt, milles on vaja nõukogu ühehäälset 
otsust ja Euroopa Parlamendi nõusolekut (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 
lõige 1);

E. arvestades, et olemasoleva teabe põhjal on direktiivi üle võtnud enamik liikmesriike kas 
uute õigusaktide vastuvõtmise või selles valdkonnas olemasolevate õigusaktide muutmise 
teel; 

F. arvestades, et mõnes liikmesriigis võeti direktiiv üle osaliselt või pikendati ülevõtmise 
tähtaega; 

G. arvestades, et mõnel juhul minnakse riigi õigusaktides kaugemale, kui direktiiv nõuab, ja 
reguleeritakse ka haridust või meedia ja reklaamidega seotud diskrimineerimist;

H. arvestades, et loobumisklausel, mis sätestati direktiivi artikli 5 lõikes 2 lõi pikas plaanis 
õiguslikku ebakindlust ja võimalikke õigusprobleeme; 

I. arvestades, et komisjoni rakendusaruanne, mille tähtaeg oli direktiivi kohaselt 2010. aasta, 
on lükatud edasi hiljemalt 2014. aastaks; 

J. arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu 1. märtsi 2011. aasta otsuses kohtuasjas C-236/09 
(Test-Achats) märgitakse, et kõnealuse direktiivi artikli 5 lõige 1, mis sätestab erandi 
kindlustusele ja sellega seotud finantsteenustele, on vastuolus meeste ja naiste võrdse 
kohtlemise eesmärgi saavutamisega ning on kokkusobimatu ELi põhiõiguste hartaga; 

K. arvestades, et sellest tulenevalt loetakse vastav säte asjakohase üleminekuperioodi 
lõppemisel, antud juhul alates 21. detsembrist 2012, kehtetuks;

L. arvestades, et 22. detsembril 2011. aastal avaldas komisjon mittesiduvad suunised, mille 
eesmärk on selgitada olukorda seoses kindlustusandjate ja nendega seotud 
finantsteenustega; 

1. väljendab kahetsust tõsiasja üle, et komisjon ei ole esitanud aruannet nõukogu direktiivi 
2004/113/EÜ rakendamise kohta ega avaldanud ajakohaseid andmeid jätkuvate 
liikmesriikide rakendamisprotsesside kohta;

2. tunnistab, et kohtuasja Test-Achats otsusel võib olla olnud mõju liikmesriikide 
rakendamisprotsessidele, kuid märgib, et ainult see ei saa õigustada direktiivis nõutud 
aruande õigel ajal esitamata jätmist; 

3. palub, et komisjon avaldaks võimalikult kiiresti oma aruande ja kõik kättesaadavad 
andmed; 
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4. on seisukohal, et kohtuasja Test-Achats otsus on loonud jätkuvat ebakindlust 
kindlustusturul; 

5. on seisukohal, et suunised, mille komisjon on avaldanud – ilma siduva või seadusandliku 
mõjuta – ei ole seda ebakindlust täielikult hajutanud; 

6. palub komisjonil astuda praktilisi samme, et probleemiga tegeleda, tehes ettepaneku uue 
seadusandliku teksti kohta, mis vastab täielikult suunistele; 

7. märgib, et kindlustusettevõtjad peaksid tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et muuta 
oma hinnasüsteemi, taastada oma riskihindamissüsteem ja leida sobivaid asendusandmeid 
soopuhvritele; 

8. palub komisjonil avada mitteametlikud läbirääkimised kindlustusettevõtjatega seoses 
statistiliste meetoditega, mida kasutatakse individuaalseks riskihindamiseks; 

9. palub komisjonil luua individuaalse riskihindamise tarbeks indikatiivne loetelu kõigist 
vajalikest statistilistest andmetest, mis ei ole praegu Euroopa Liidus kättesaadavad; 

10. palub komisjonil esitada metoodika, mida ta kasutab, et mõõta kohtuasja Test-Achats 
otsuse mõju kindlustushindadele; 

11. palub komisjonil analüüsida küsimust, keskendudes ka tarbijakaitsepoliitikale; 

12. palub komisjonil jälgida tähelepanelikult arenguid kindlustusturul ja kui on märke 
tegelikust kaudsest diskrimineerimisest, võtta kõik vajalikud meetmed, et probleemiga 
tegeleda; 

13. märgib, et säte, mis on seotud tõestamiskohustuse nihkega, on rakendatud enamiku 
liikmesriikide riiklikes õigusaktides; palub komisjonil jälgida kõnealuse sätte rakendamist 
kõigis liikmesriikides; 

14. palub komisjonil võtta arvesse raseduse ja emadusega seotud diskrimineerimise 
juhtumeid, näiteks elamumajandussektoris (üürimine) või raskusi laenude saamisel ning 
samuti juurdepääsu meditsiinitoodetele ja -teenustele, eelkõige seoses juurdepääsuga 
seaduslikult kättesaadavale reproduktiivtervishoiule; 

15. palub komisjonil jälgida eriti tähelepanelikult mis tahes diskrimineerimist, mis on seotud 
rinnaga toitmisega;

16. palub komisjonil kaaluda meedia- ja reklaamisisu lisamist direktiivi kohaldamisalasse, 
võttes arvesse nende olulisust ja samuti hariduse olulisust soopõhiste stereotüüpide 
loomises, säilitamises ja arengus;

17. palub komisjonil koguda parimaid tavasid ja teha need liikmesriikidele kättesaadavaks, et 
pakkuda vajalikke vahendeid toetavateks positiivseteks meetmeteks ja tagades vastavate 
sätete parema rakendamise riigi tasandil; 

18. palub komisjonil nõuetekohaselt ja täpselt hinnata direktiivi jõustumise järel loodud 
võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste olukorda ja kontrollida, kas kõik ELi õigusaktides 
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sätestatud tingimused on täidetud; asetab erilise rõhu tõsiasjale, et praegust majanduskriisi 
ei saa kasutada õigustusena puudujääkidele seoses võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
nõuetekohase toimimisega; 

19. toonitab, et komisjonilt on vaja andmeid ja enamat läbipaistvust käimas olevate 
rikkumismenetluste ja -meetmete kohta; 

20. palub komisjonil luua soo alusel diskrimineerimisega seotud õigusaktide ja kohtupraktika 
avalik andmebaas; rõhutab vajadust parandada soo alusel diskrimineerimise ohvrite 
kaitsmist;

21. juhib tähelepanu vajadusele rahalise toe ja ELi kooskõlastamise järele soo alusel 
diskrimineerimise valdkonna õigusala töötajate edasiseks koolitamiseks, võttes arvesse 
rolli, mida mängivad liikmesriikide kohtud; 

22. juhib tähelepanu sellele, et on vaja, et kõik liikmesriigid võtaksid direktiivi õigeaegselt 
üle; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

Üldine taust 

Direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta 
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (edaspidi „direktiiv”) kujutas 
endast olulist sammu ELi soolise võrdõiguslikkuse õigusaktide arengus, kui see 21. 
detsembril 2004. aastal jõustus.

Tegelikult käsitleb direktiiv ELi tasandil esimest korda soolist võrdõiguslikkust ja soo alusel 
diskrimineerimist väljaspool tööhõive valdkonda. Direktiivis keelatakse otsene ja kaudne 
sooline diskrimineerimine üldsusele kättesaadavatele avaliku sektori ja erasektori kaupadele 
ja teenustele juurdepääsul ja nende pakkumisel. Kus tahes pakutakse kaupu ja teenuseid, on 
keelatud ka naiste ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja emadusega, samuti ahistamine 
ja seksuaalne ahistamine ning korraldus diskrimineerimiseks. Direktiivi õiguslikuks aluseks 
oli ELi toimimise lepingu endine artikkel 13.

Liikmesriikidel oli aega 21. detsembrini 2007 direktiivi rakendamiseks ja teksti artikli 17 
kohaselt; komisjon pidi koostama hiljemalt 21. detsembriks koondaruande, et hinnata 
rakendamist. 

Sellele vaatamata teavitas komisjon pärast mitut hilinemist raportööri, et sellise 
rakendamisaruande projekti ei koostata enne 2014. aastat. Hoolimata tõsiasjast, et raportöör 
väljendas korduvalt oma pettumust ja toonitas tungivat vajadust rakendamisaruande ja 
värskete andmete järele, et hinnata direktiivi ülevõtmist, on see edasilükkamine kinnitatud. 
Komisjon selgitas, et kohtuasja Test-Achats (vt allpool) tagajärjed nihutasid prioriteete ja et 
kindlustussektorile kavandatud muudatused muutsid aruande enneaegseks. Raportööri arvates 
oli see aruanne ikkagi väga vajalik, sest paljud direktiivi ülevõtmise tahud vajavad õigeaegset 
nõuetekohast analüüsi. 

Kindlustus ja sellega seotud finantsteenused ning kohtuasi Test-Achats

Direktiiv osutus vaieldavaks, kui tegemist on soo kasutamisega kindlustusmaksete ja hüvitiste 
arvutamisel kindlustuse ja sellega seotud finantsteenuste arvutamise jaoks. Direktiivi artikli 5 
lõige 1 sätestab, et see ei tohi viia erinevusteni üksikisikute kindlustusmaksete ja hüvitiste 
vahel. Siiski anti erandina üldeeskirjast artikli 5 lõikes 2 liikmesriikidele võimalus otsustada 
lubada enne 21. detsembrit 2007 üksikisikute kindlustusmaksetes ja hüvitistes 
proportsionaalseid erinevusi, kui soo kasutamine on riski hindamisel määravaks teguriks 
asjakohaste ja täpsete kindlustusmatemaatiliste ja statistiliste andmete alusel. Erand tehti 
ajalise piiranguta.

Kõik liikmesriigid on kasutanud seda erandit ühe või mitme kindlustusliigi puhul (eriti 
elukindlustuses/annuiteedilepingutes). Siiski tekkis vaidlus Belgia õigusaktides 
elukindlustusele tehtud erandi seaduslikkuse üle ja Euroopa Kohus tegi 1. märtsil 2011 
sellekohase otsuse kohtuasjas Test-Achats (C-236/09).

Otsuse kohaselt töötab direktiivi artikli 5 lõige 2 vastu meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
eesmärgile ja on vastuolus ELi põhiõiguste hartaga. Sellest tulenevalt loetakse vastav säte 
asjakohase üleminekuperioodi lõppemisel ehk alates 21. detsembrist 2012 kehtetuks.
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Sellel otsusel on olulisi majanduslikke tagajärgi, mida on keeruline hinnata; seos soo, 
sugupoole ja kindlustustoodete vahel muutub keerukamaks, võttes arvesse toodete paljusust 
turul; diferentseeritud kohtlemist kindlustuse hinnakujundamisel tehakse põhimõtteliselt 
objektiivsete määravate tegurite alusel ja sektoris peeti sugu senini selliseks teguriks. 

Tarbijatega seoses tekivad järgmised mured: oodata tuleks elukindlustuse ja liikluskindlustuse 
maksete järsku tõusu, eriti naistel.

Millised sotsiaalsed tagajärjed tulenevad sellest kulude võimaliku suurenemise tagajärjel? 
Kohtuotsus võib oluliselt mõjutada ka erapensione ja säästukavu ning mõjutada üldiselt 
laiemat arutelu pensionide piisavuse kohta.

Arvestades lühikest üleminekuperioodi, toonitas komisjon oma seisukohas, et õigusaktide 
muutmine ei ole vajalik, ja avaldas teatise kujul rakendussuunised 22. detsembril 2011. aastal.

Raportööri arvates on olemas selge vajadus õiguskindluse järele ja suunised ei ole piisavad, et 
tagada pikaajaliselt vajalik kindlus ja sidusus rakendamisel. 

Ülevaade direktiivi ülevõtmisest

Olemasoleva teabe põhjal1 on direktiivi üle võtnud enamik liikmesriike kas uute õigusaktide 
vastuvõtmise või olemasolevate õigusaktide muutmise teel. Mõnel juhul minnakse riigi 
õigusaktides kaugemale, kui direktiiv nõuab, ja reguleeritakse ka haridust või meedia ja 
reklaamidega seotud diskrimineerimist2. 

Mõnes liikmesriigis võeti direktiiv üle osaliselt või pikendati ülevõtmise tähtaega. 
Probleemseks peeti ka selguse puudumist või nende abstraktset ja ebamäärast olemust. 

Sooline diskrimineerimine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega

Mitut probleemi tuleb põhjalikumalt vaadelda, kuna liikmesriikides on diskrimineerimisel 
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega olulisi erinevusi, näiteks 
määratluste tõlgendamine või jõustamise tase, mida on näha ka riikide kohtupraktikast.

Raseduse ja emadusega seotud diskrimineerimist tuli ette näiteks elamumajandussektoris 
(üürimine) või laenude saamisel. Probleemseks osutus ka meditsiinitoodete ja -teenuste 
kättesaadavus, eriti seaduslike reproduktiivtervise teenuste kättesaadavus. 

Mitme riigi õigusaktides ei ole veel tegeletud rinnaga toitmisega seotud diskrimineerimisega. 
Isegi kui direktiiviga ei reguleerita lapsevanemate diskrimineerimist, rõhutati, et antud 
diskrimineerimise vorm, mis on lähedalt seotud emadusega, on probleemne, eriti seoses 
juurdepääsuga avalikele kohtadele, ühistranspordile või väikeste ja puuetega laste vanemate 
jaoks vajalikele teenustele ja rajatistele.

                                               
1 Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õigusekspertide Euroopa võrgustiku aruanne „Sex Discrimination in the 
Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC”, juuli 2009, 
komisjoni tellimusel.
2 Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õigusekspertide Euroopa võrgustiku aruanne „EU Rules on Gender 
Equality: How are they transposed into national law?”, ajakohastatud 2010, komisjoni tellimusel.
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Olemasoleva teabe kohaselt teavitati mõnest ahistamise/seksuaalse ahistamise juhtumist 
väljaspool tööd. Selles vaatepunktist tuleks hinnata ka meedia ja reklaamide sisu, mis on 
hetkel samuti väljaspool direktiivi kohaldamisala, võttes arvesse nende valdkondade olulisust 
seoses haridusega ja väga suurt rolli, mis nad mängivad soopõhiste stereotüüpide loomisel, 
püsimisel, taaselustamisel ja levimisel.

Positiivne erikohtlemine, rasedusega seotud soodsam kohtlemine

Suurema osa riikide õigusaktides võimaldatakse positiivset erikohtlemist, aga selle tase ja 
ulatus on erinev. Parimate tavade kogumine ja nende kättesaadavaks tegemine 
liikmesriikidele ning positiivse erikohtlemise toetamiseks vajalike ressursside võimaldamine 
tagaks riikides vastavate sätete parema rakendamise.

Mitmes liikmesriigis kehtivad naiste kaitse soodsamad sätted seoses raseduse ja emadusega, 
aga aruandes rõhutati, et mõnel juhul tekitab rakendamisel mitmemõttelisust see, kui direktiivi 
sätted ainult kopeeritakse riiklikesse õigusaktidesse.

Tõestamiskohustus, võrdõiguslikkusega tegelevad asutused

Direktiivi tõttu toimub muutus tõestamiskohustuses, kuna kostja on see, kes peab hageja 
esitatud tõendite põhjal tõestama, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Seda 
sätet on rakendatud suurema osa riikide õigusaktides kaupade ja teenuste kättesaadavuse 
kontekstis ja nii on kujunenud välja riikide kohtupraktika.

Direktiiviga luuakse võrdõiguslikkuse edendamise asutused. 

Kõige sagedasem probleem on see, et isegi kui suurem osa liikmesriike on loonud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused, ei ole täidetud kõiki ELi õigusaktides esitatud 
tingimusi (nt riikide suutlikkus ülesandeid iseseisvalt täita, nende pädevused).

Soovitused

Raporti eesmärk on hinnata direktiivi 2004/113/EÜ rakendamise tagajärgi ja taset 
liikmesriikides, tuvastada puudujäägid ja soovitada võimalikke lahendusi nende 
kõrvaldamiseks. 

Rõhutada tuleb teabe ja usaldusväärsete andmete olulisust ning komisjonilt on tarvis rohkem 
läbipaistvust käimasolevate rikkumismenetluste ja võetud meetmete kohta. Soolise 
diskrimineerimise ohvrite kaitse edendamiseks võib heaks vahendiks olla avalik soolise 
diskrimineerimisega seotud õigusaktide ja kohtupraktika andmebaas.

Võttes arvesse riigikohtute tähtsat rolli, on direktiivi tulemusliku rakendamise eeltingimuseks 
õigusala töötajate edasiseks koolitamiseks finantstoetuste jagamine ja ELi koordineerimine.

Riiklike võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste puhul on nende parimate tavade vahetamise 
edendamise kõrval vajalik kontrollida paremini seda, kuidas asutused oma ülesandeid 
täidavad ja kas nad täidavad ELi tasandi nõudeid.

Samuti on hädavajalik võtta direktiivid üle õigeaegselt ja raportöör on arvamusel, et tulevikus 
peaks komisjon kasutama täiel määral oma volitusi ergutada liikmesriike võtma direktiive üle 



PE500.623v01-00 10/10 PR\920257ET.doc

ET

seadusandja sätestatud tähtaegade piires (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 260).

ELi kodanikele teabe jagamine nende õiguste kohta on tähtis selleks, et nad neid õigusi 
kasutada saaksid ja et riigid õigusakte paremini rakendaksid. Tungivalt tuleks soovitada 
meetmeid, nagu teabekampaaniate korraldamine ELi ja riikide tasandil.

Tulevaste ELi tasandi ja riikide õigusaktide puhul tuleks arvestada rakendamise käigus 
tekkinud ELi tasandi ja riiklikku kohtupraktikat ning tuleks asetada rõhku õigeaegsele 
tegutsemisele, et saavutada õiguskindlus ja selged ühemõttelised sätted. 


