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Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
W 2018 r. Komisja zaproponowała zmianę dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, która jest 
ważnym narzędziem ustawodawczym ułatwiającym funkcjonowanie jednolitego rynku. Wniosek Komisji 
koncentrował się na czterech obszarach: niewypłacalność ubezpieczyciela, przebieg ubezpieczenia, ryzyko 
związane z nieubezpieczonymi kierowcami oraz minimalne kwoty ubezpieczenia. W następstwie porozumienia 
osiągniętego z Radą w rozmowach trójstronnych Parlament ma omówić tekst kompromisowy i poddać go pod 
głosowanie na posiedzeniu plenarnym 21 października 2021 r.  

Informacje ogólne 
Dyrektywa 2009/103/WE (dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych) umożliwia mieszkańcom 
UE podróżowanie po całej UE bez konieczności kupowania dodatkowego ubezpieczenia, na bazie jednej 
składki. Dyrektywa jest ważnym narzędziem legislacyjnym ułatwiającym funkcjonowanie jednolitego rynku 
i osiągnięcie wysokiego stopnia zbieżności w ochronie potencjalnych ofiar wypadków drogowych. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Po dokonaniu oceny Komisja opublikowała w maju 2018 r. wniosek mający na celu zwiększenie ochrony 
poszkodowanych w wypadkach drogowych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela strony 
odpowiedzialnej. Wymagałoby to od państw członkowskich wyznaczenia organu administracyjnego 
odpowiedzialnego za wypłacanie odszkodowań w takich przypadkach. Wniosek miał również 
zharmonizować minimalne poziomy obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu i 
szkód materialnych, aby zapewnić wystarczający minimalny poziom ochrony poszkodowanym w 
wypadkach drogowych w UE. Kolejna innowacja polegała na harmonizacji oświadczeń zawierających 
wyszczególnienie skutecznych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich względem ubezpieczającego z 
ostatnich pięciu lat, aby częściej je uznawano. Aby przeciwdziałać prowadzeniu pojazdów 
nieubezpieczonych, we wniosku przewidziano możliwość kontroli ubezpieczenia pojazdów 
zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że kontrole będą częścią ogólnego 
systemu kontroli na terytorium kraju, nie będą dyskryminujące i nie wymagają zatrzymywania pojazdu. 
Ponadto wniosek uściśliłby zakres dyrektywy dzięki wprowadzeniu definicji „ruchu pojazdu” w celu 
uwzględnienia wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach „Vnuk”, „Andrade” i „Torreiro”. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
13 lutego 2019 r. Parlament Europejski przyjął 54 poprawki do wniosku. Powstały w ten sposób tekst 
stanowił podstawę negocjacji z Radą. Wynikiem tych negocjacji było wstępne porozumienie między 
instytucjami zawarte 22 czerwca 2021 r., w którym uwzględniono szereg poprawek Parlamentu. Obejmują 
one zmiany zakresu dyrektywy (wyłączono lekkie pojazdy elektryczne i pojazdy przeznaczone wyłącznie 
do sportów motorowych). Obejmują one również odstępstwa dla pojazdów czasowo lub na stałe 
wycofanych z eksploatacji i objętych zakazem użytkowania, w odniesieniu do pojazdów użytkowanych 
wyłącznie w strefach ograniczonego dostępu lub niedopuszczonych do ruchu na drogach publicznych. 
Dodano artykuł w celu ochrony poszkodowanych w razie wypadku z udziałem przyczepy ciągnionej przez 
pojazd z napędem. W innym artykule określono kryteria, które muszą spełniać narzędzia porównywania 
cen ubezpieczeń komunikacyjnych, aby mogły one być certyfikowane przez państwa członkowskie, oraz 
przewiduje ewentualne kary (w tym grzywny) dla operatorów, którzy wprowadzają konsumentów w błąd 
lub ukrywają strukturę własności. Ponadto w ciągu siedmiu lat Komisja musi ocenić wdrożenie dyrektywy 
pod kątem rozwoju technologicznego, adekwatności zakresu stosowania, skuteczności systemów wymiany 
informacji do celów kontroli ubezpieczenia w innym państwie oraz stosowania przez ubezpieczycieli 
systemów bonus-malus lub punktów za bezszkodową jazdę.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0247:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0336
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-162%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=12761298
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-514%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=12761767
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-334%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=12762157
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0110_PL.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
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