
13/11/2013

1

Decyzja Test-Achats: analiza 
post mortem art. 5 Dyrektywy 

2004/13

Dr Eugenia 
Caracciolo di Torella

ecdt1@le.ac.uk

2

Plan dyskusji 

• informacje wstępne (ewolucja koncepcji 
równości płci, odnośne ramy legislacyjne...)

• Dyrektywa w sprawie towarów i usług 
(2004/113) i jej związek z ubezpieczeniami, w 
szczególności Art. 5.

• Sprawa  C-236/09 Test-Achats, wskazówki 
przedstawione przez Komisję (C(2011) 9497 
końcowe) i ich wpływ na art. 5 Dyrektywy w 
sprawie towarów i usług
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Rozwój zasady równości w UE 
• Sprawa 149/77 Defrenne
„nie ma wątpliwości,  że eliminacja dyskryminacji ze względu na płeć [stanowi] część (...) praw 

podstawowych” 
• Sprawa C-442/00 Caballero
Prawa podstawowe „zawierają ogólną zasadę równości i niedyskryminacji” 
• Sprawa C-236/09 Test Achats
„Równość mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą Unii Europejskiej” 

•Artykuł 119 EWG (obecnie (158 WE)
•Dyrektywy pierwszej generacji

– Równe wynagrodzenia; równe traktowanie; ubezpieczenia społeczne 
•Dyrektywy drugiej generacji

– Dyrektywa w sprawie rasy (2000/43); Dyrektywa w sprawie niepełnosprawności 
•Dyrektywy trzeciej generacji 

– Zmieniona Dyrektywa; zmieniona Dyrektywa w sprawie równego traktowania; 
Dyrektywa w sprawie towarów i usług (2004/113); proponowana Dyrektywa w sprawie 
orientacji seksualnej, religii, przekonań, niepełnosprawności i wieku

•Traktat Lizboński i Karta Praw Podstawowych 
M. Bell, „The Principle of Equal treatment: Widening and Deepening” in P. Craig, G. de Burca, The 

Evolution of  EU Law, (OUP, 2011), 611.

Koncepcja równości
• dyskryminacja bezpośrednia: oznacza traktowanie osoby w 

sposób mniej korzystny niż innej ze względu na konkretne 
podstawy (m.in. płeć, rasę, niepełnosprawność, wiek)

• dyskryminacja pośrednia: ma miejsce, gdy skutki pewnych 
wymogów, warunków lub praktyk posiadają 
nieproporcjonalnie negatywny wpływ na jedną lub inną 
grupę (np. jeżeli reguła lub warunek, które mają w równym 
stopniu zastosowanie do wszystkich, mogą być spełnione 
przez znacznie mniejszą liczbę osób z danej grupy, reguła 
jest dla nich niekorzystna i nie może zostać uzasadniona 
innymi powodami). 

• molestowanie, molestowanie seksualne, zachęta do 
dyskryminacji
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Równość płci jako bajka UE 

ale co z ubezpieczeniem? 

6

Wstęp do dyskusji: równość płci a 
ubezpieczenie

• płeć jest często wykorzystywana, jako 
czynnik oceny ryzyka w wielu produktach 
ubezpieczeniowych 

• z drugiej strony sektor ubezpieczeniowy 
podkreśla fakt, że całkowity zakaz 
uwzględniania płci przy obliczaniu składek 
ubezpieczeniowych miałby istotnie szkodliwy 
wpływ na konkurencyjność spółek i, co za 
tym idzie, na konsumentów, którzy byliby 
zmuszeni płacić więcej.
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Kobiety żyją dłużej i 
stąd też ich 
ubezpieczenie 
kosztuje przeciętnie 
więcej...

ale są też lepszymi 
kierowcami, więc 
ich ubezpieczenie 
jest tańsze!

8

• z drugiej strony istnieje wiele czynników, 
które nie są związane z płcią, a są równie 
ważne przy obliczaniu oczekiwanej długości 
życia (społeczno-ekonomiczne, stan cywilny, 
region zamieszkania...)

• co więcej, prawo UE w zakresie równości 
koncentruje się na indywidualnych cechach, 
raczej niż na cechach grupowych.
Stąd też przyzwolenie na wykorzystanie płci w 
charakterze  kryterium naruszałoby 
prawo podstawowe
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Propozycja Komisji COM(2003) 657

„Wszystkie ubezpieczenia opierają się na 
puli ryzyka i solidarności powstałej pomiędzy 
ubezpieczonymi... równe traktowanie 
mężczyzn i kobiet jest prawem 
podstawowym, a Komisja uważa, że 
wolność ustanawiania taryf musi podlegać 
temu prawu... Komisja uważa..., że różnice w 
traktowaniu wynikające z czynnika 
aktuarialnego, bezpośrednio związanego z 
płcią są niezgodne z zasadą równego 
traktowania...”

Artykuł 5(1), Artykuł 5(2) Dyrektywa
2004/13: Państwa Członkowskie
zapewniają, że we wszystkich
nowych umowach(…) użycie płci jako
czynnika w kalkulowaniu składek i
świadczeń do celów ubezpieczenia i
związanych usług finansowych nie
powoduje różnic w składkach i
odszkodowaniach poszczególnych
osób”

Artykuł 5(2) Dyrektywa 2004/13:
Państwa Członkowskie mogą
zdecydować… o zezwoleniu na
proporcjonalne różnice w składkach i
świadczeniach poszczególnych osób w
przypadkach, w których użycie płci jest
czynnikiem decydującym w ocenie
ryzyka opartego na odpowiednich
dokładnych danych aktuarialnych i
statystycznych…”:
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Raport CIVIV Consulting, 2010:

„Obecnie wszystkie Państwa Członkowskie 
zezwalają na różnicowane ze względu na 
płeć w odniesieniu do przynajmniej jednego 
typu ubezpieczeń. W szczególności we 
wszystkich Państwach Członkowskich 
ubezpieczycielom zezwala się na 
wykorzystywanie płci jako czynnika ryzyka w 
przypadku ubezpieczeń na życie”

Sprawa C-236/09 Test-Achats

• Belgia początkowo zastosowała art. 5(1) -
JEDNAKŻE 

• Art. 10(1) dyrektywy z 10 maja 2007 (dyrektywa 
zmieniająca dyrektywę) stanowił, że:
„Państwa Członkowskie zapewniają, że we 
wszystkich nowych umowach zawartych najpóźniej 
po 21 grudnia 2007 r., wykorzystanie płci jako 
czynnika w obliczaniu składek i korzyści dla celów 
ubezpieczeniowych oraz powiązanych usług 
finansowych nie powinno skutkować różnicami 
składek i korzyści poszczególnych osób.”
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W 2008 r. wszczęto postępowanie przed belgijskim 
Trybunałem Konstytucyjnym zarzucając przepisom 
krajowym naruszanie prawa UE,  w szczególności 
podstawowej zasady równości kobiet i mężczyzn.  

Trybunałowi zadano następujące pytania:
1. czy artykuł 5(2) Dyrektywy 2004/113 jest zgodny z 
[artykułem 6(3)TUE], a konkretnie z zasadą równości i 
niedyskryminacji; 

2. w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze 
pytanie, czy derogacja ujęta w artykule 5(2) była także 
niezgodna z [artykułem 6(3) TUE], jeżeli jej zastosowanie 
było ograniczone do umów ubezpieczeń na życie.  

Opinia rzecznika generalnego p. 
Kokott

„warunkiem prawomocności wszystkich przepisów 
UE jest szacunek dla praw podstawowych i praw 
człowieka„

NB: nacisk na znaczenie równości płci 

czy sytuacja mężczyzn i kobiet 
w odniesieniu do ustalenia czynników 
ryzyka dotyczących ubezpieczenia może 
być różna?

NIE 
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Wyrok Sądu

Znaczenie praw 
podstawowych 

Ograniczenie 
czasowe 
derogacji

Porównywalność 
sytuacji

Art. 5(2) Dyrektywy Rady 
2004/113 (...) jest nieważny ze 
skutkiem od 21 grudnia 2012 r.
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Możliwości i ograniczenia

Wyrok jest pożądanym powtórzeniem faktu, że równość płci JEST 
prawem podstawowym

JEDNAK 

1. Stosunek pomiędzy różnymi częściami art. 5.
2. Wpływ płci na różne rodzaje ubezpieczenia
3. Art. 5(2) jest wyjątkiem: rola wyjątków w prawie UE
4. Kwestia porównywalności 

Relacja pomiędzy dwoma
paragrafami art. 5

Artykuł 5(1) 
Artykuł 5(2)

• Czy mają w założeniu 
współistnieć? 

- jeżeli występują pewne okoliczności, 
sytuacje ujęte w Artykule 5(1) mogą być 
potencjalnie wykluczone przez Artykuł 
5(2). 

• Czy są one wzajemnie 
wyłączne? 

- poszczególne sytuacje mogą zostać ujęte 
w ramach art. 5(1) lub art. 5(2) 

• Artykuł 5 (3) 
- W każdym przypadku Państwo 

Członkowskie musi zapewnić, że koszty 
dotyczące ciąży i macierzyństwa zostaną 
przypisane po równo mężczyznom i 
kobietom
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Różne rodzaje ubezpieczenia: 
wpływ płci

• ubezpieczenia na życie
• ubezpieczenia zdrowotne
• ubezpieczenia od 

poważnych chorób 
• ubezpieczenie pojazdów 
• ubezpieczenie turystyczne
• odpowiedzialność 

pracodawcy 
• renta

19

AG Sharpston sprawa C-427/06, Birgit Bartsch 
przeciwko Bosch und Siemens Hausegeräte, 

2008 ECR I-7245, par. 59
„Każda grupa istot ludzkich będzie podobna do siebie pod niektórymi 
względami, a pod innymi będzie się różniła. Taka maksyma jak Arystotelesa 
pozostaje pustą normą, dopóki nie zostanie ustalone, jakie różnice są 
istotne dla danych celów. Krótko mówiąc, odpowiedzi na pytania „kogo 
obejmuje zasada równego traktowania?” oraz „jakie względy życia 
gospodarczego, społecznego, politycznego, obywatelskiego i osobistego 
są zawarte w tej zasadzie?” nie pozostają niezmienne.  Ewoluują one wraz 
ze społeczeństwem.  Gdy proces ten zachodzi, prawo odzwierciedla te 
zmiany i zaczyna ono wyraźnie stwierdzać, że niektóre formy 
dyskryminacyjnego traktowania, wcześniej niedostrzegane lub (o ile były 
dostrzegane) tolerowane, nie będą dłużej tolerowane.  Takie zmiany 
prawne są przedłużeniem ogólnej zasady równości jako jej nowy i szerszy 
wyraz. [...] Gdy tylko wyłoniony został się ewentualny (nowy) zakres 
zasady, to kolejnym krokiem jest zdefiniowanie jej w bardziej precyzyjny 
sposób oraz ustanowienie norm mających na celu zwalczanie stwierdzonej 
dyskryminacji.” 
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Komunikat w sprawie wskazówek w zakresie 
zastosowania Dyrektywy Rady 2004/114/WE do 

ubezpieczeń w świetle wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 

(Test Achats) C(2011) 9497, wyrok prawomocny

• nie jest wiążący dla Państw Członkowskich, 
ALE

ma postać praktycznych wskazówek.
• definicja Umów

– umowy kończące się przed 21.12.2012
– umowy zawarte po 21.12.2012 (nowe umowy)
– umowy obowiązujące na 21.12.2012

• Art. 5(1) ma zastosowanie jedynie do nowych 
umów.

22

Praktyki dotyczące płci są w dalszym ciągu 
dozwolone

Art.5(1) zabrania wszelkich skutków 
zróżnicowania składek i świadczeń dla 
poszczególnych osób z powodu wykorzystania 
płci, jako czynnika w obliczaniu składek i 
świadczeń. Nie zabrania wykorzystania płci 
jako czynnika ryzyka w ogóle. Takie 
wykorzystanie jest dozwolone przy obliczaniu 
składek i świadczeń na poziomie 
zagregowanym, o ile nie prowadzi to do 
rozróżnienia na poziomie indywidualnym.   (...) 
stąd też w dalszym ciągu można zbierać, 
przechowywać i wykorzystywać status płci lub 
informacje związane z płcią w ramach tych 
limitów... 



13/11/2013

12

.... tak więc jest to dalej możliwe 
zastrzeganie cen wewnętrznych

ceny reasekuracji

marketing i reklama (art.3(3) Dyrektywy w 
sprawie towarów i usług)
zawieranie umów ubezpieczenia na życie i 
zdrowotnego
wykorzystanie czynników ryzyka, które mogą 
być skorelowane z płcią jest dalej możliwe, o ile 
takie czynniki są rzeczywistymi samodzielnymi 
czynnikami (np. pojemność silnika pojazdu)

Gdzie jesteśmy?
Czy Kopciuszek poszedł na bal? 

Nie jeśli chodzi o ubezpieczenie! To kuszące, by
uznać, że Komisja wprowadziła ponownie te same
wyjątki, które Trybunał próbował wyeliminować,
jednakże bez gwarancji płci, jako
„czynnika określającego” oraz przedstawienia
„odpowiednich danych statystycznych”, o których
mowa w art. 5(2).
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Najwyraźniej, nieśmiałe wysiłki poczynione w 
Dyrektywie w sprawie towarów i usług, 
odważne stwierdzenie zasad w sprawie Test 
Achats oraz niezgrabne podejście Komisji w 
formie Wskazówek, zaledwie potwierdzają 
złożoność dotyczącą tego obszaru prawa: 
równość płci i ubezpieczenie to kwestia „na 
uregulowanie której nie było jeszcze 
gotowości”. (E. Schanze, „Injustice by Generalization: 
Notes on the Test-Achats Decision of the European Court of 
Justice” (2013) 14(2) German Law Journal, 423-433, 433)
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Dziękuję!

Czy mają Państwo pytania? 
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