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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii 

Europejskiej i mając na uwadze, że zarówno traktaty UE, jak i Karta praw podstawowych 

Unii Europejskiej wprowadzają zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć oraz 

ustanawiają wymóg równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, a wspieranie 

tej równości jest jednym z głównych zadań Unii1; 

B. mając na uwadze, że dyrektywa 2004/113/WE (zwana dalej „dyrektywą”) rozszerza 

ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć i zmierza do skuteczniejszego włączania 

zasady równości płci do głównego nurtu polityki, wykraczając poza tradycyjną dziedzinę 

rynku pracy i obejmując dostęp do towarów i usług oraz dostarczanie towarów i usług, ale 

równocześnie wyraźnie wyklucza media, usługi reklamowe oraz kształcenie publiczne i 

prywatne; 

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie przyjęły środki w celu transpozycji 

dyrektywy do krajowych porządków prawnych oraz w celu ustanowienia niezbędnych 

procedur i organów niezbędnych do jej wprowadzenia w życie; mając na uwadze, że w 

swoim sprawozdaniu w sprawie stosowania dyrektywy 2004/113/WE2 Komisja 

stwierdziła, że pomimo iż wszystkie państwa członkowskie przetransponowały dyrektywę 

do prawa krajowego, nadal występują problemy związane ze skutecznym stosowaniem 

dyrektywy; 

D. mając na uwadze, że skuteczność organów ds. równości w państwach członkowskich w 

wypełnianiu wyznaczonych celów nie jest jednakowa; 

E. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku z dnia 

1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 dotyczącej Test-Achats3 (zwanym dalej „wyrokiem”) 

stwierdził nieważność art. 5 ust. 2 dyrektywy, który dopuszczał w prywatnych umowach 

ubezpieczeniowych objętych zakresem dyrektywy zróżnicowane stosowanie czynników 

aktuarialnych uwzględniających płeć; 

1. zwraca uwagę, że nadal występują pewne trudności i problemy w zakresie efektywnego i 

jednolitego wdrażania wspomnianej dyrektywy oraz że do najczęstszych problemów 

należą: zbyt wąskie rozumienie pojęcia „towarów i usług”, szerokie i w niektórych 

przypadkach niejasne uzasadnianie nierównego traktowania w oparciu o art. 4 ust. 5 i 

niedostateczna ochrona kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią i macierzyństwa; 

2. z żalem zauważa, że zakres stosowania dyrektywy jest dość wąski i nie obejmuje mediów, 

                                                 
1 Zgodnie z art. 8 TFUE (dawny art. 3 ust. 2 TWE) „we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do 

zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”. 
2 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego 

traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. 

(COM/2015/0190 final) – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Wyrok z dnia 1 marca 2011 r., C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
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usług reklamowych ani kształcenia publicznego i prywatnego, lecz obejmuje usługi 

zdrowotne;4 

3. uważa, że treść i skutki dyrektywy nie są powszechnie znane ogółowi społeczeństwa ani 

osobom chronionym oraz dostawcom towarów i usług w odniesieniu do ich praw i 

obowiązków, co wynika zarówno z braku sprawozdawczości, jak i z braku orzecznictwa; 

zwraca się zatem do Komisji, państw członkowskich i organów ds. równości o szerzenie 

wiedzy na temat treści i skutków dyrektywy; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie państwa członkowskie wdrożyły lub 

właśnie wdrażają powyższy wyrok, oraz zwraca uwagę, że kilka z nich postanowiło nawet 

wyjść poza zakres stosowania określony w wyroku i stosuje zasadę równości płci do 

innych rodzajów ubezpieczeń i emerytur; 

5. przyjmuje z zadowoleniem tę inicjatywę i podkreśla, że należy zwrócić się do państw 

członkowskich o zapewnienie organom ds. równości wystarczającej niezależności i 

wystarczających uprawnień; w związku z powyższym podkreśla konieczność zacieśnienia 

współpracy między Komisją a tymi organami poprzez regularne identyfikowanie 

głównych problemów oraz rozwijanie wymiany dobrych praktyk, co umożliwi osiągnięcie 

przez te organy podobnej skuteczności w realizacji wyznaczonych celów; 

6. apeluje do państw członkowskich i Komisji o szerzenie wśród wszystkich 

zaangażowanych stron wiedzy na temat treści i skutków dyrektywy; 

7. wzywa Komisję do zlecenia kompleksowego i szczegółowego badania i gromadzenia 

danych na temat wdrażania dyrektywy, do doskonalenia działań w zakresie 

monitorowania oraz do wspierania państw członkowskich w celu pełnego wykorzystania 

potencjału dyrektywy; 

8. podkreśla, że chociaż digitalizacja niektórych usług i sektorów oraz upowszechnianie się 

dzielonych form świadczenia usług zmieniły dostęp do dóbr i usług oraz sposób ich 

dostarczania, dyrektywa wciąż ma zastosowanie do dziedziny cyfrowej; wzywa Komisję 

do dokonania oceny wpływu digitalizacji i współkonsumpcji na dostęp do towarów i 

usług oraz dostarczanie ich z perspektywy równości płci; 

9. podkreśla potrzebę objaśnienia przepisów dotyczących odpowiedzialności dostawców 

towarów i usług oraz internetowych platform kontaktu na podstawie tej dyrektywy; 

wzywa w związku z tym państwa członkowskie i Komisję do pilnego zajęcia się kwestią 

odpowiedzialności w omawianym kontekście. 

  

                                                 
4 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r., Geraets-Smits i Peerbooms, C-157/99, 

ECLI:EU:C:2001:404.  
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