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DYREKTYWA 2004/ /WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia

zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG

i dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2
zdanie pierwsze i trzecie, art. 55 i 95 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji1,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu3,

                                                
1 Dz.U. C 227 E z 24.9.2002, str. 387.
2 Dz.U. C 95 z 23.4.2003, str. 45.
3 Opinia Parlamentu Europejskiego z 22 października 2003 r. (dotychczas nieopublikowana

w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia ��. (dotychczas
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego
z dnia ��. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem

pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie komunikacyjne) ma dla obywateli UE, zarówno

dla beneficjentów polisy, jak i poszkodowanych w wypadkach, szczególne znaczenie.

Duże znaczenie przywiązują do niego również zakłady ubezpieczeń, ponieważ stanowi

ono ważną część rynku ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie

komunikacyjne ma również wpływ na swobodny przepływ osób i pojazdów. Głównym

celem działania Wspólnoty na polu usług finansowych powinno być zatem wzmocnienie i

utrwalenie jednolitego rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

(2) Znaczący postęp w tym kierunku został już osiągnięty poprzez dyrektywę Rady

72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw

Członkowskich w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody

powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku

posiadania takiego ubezpieczania 1, drugą dyrektywę Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia

1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem

pojazdów mechanicznych2, trzecią dyrektywę Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w

sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów

mechanicznych3 oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16

maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem

pojazdów mechanicznych (czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych)4.

                                                
1 Dz. U. L 103 z 2.5.1972, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 84/5/EWG

(Dz. U. L 8 z 11.1.1984, str.17).
2 Dz. U. L 8 z 11.1.1984, str. 17. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 90/232/EWG

(Dz. U. L 129 z 19.5.1990, str. 33).
3 Dz. U. L 129 z 19.5.1990, str. 33.
4 Dz. U. L 181 z 20.7.2000, str. 65.
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(3) Wspólnotowy system ubezpieczeń komunikacyjnych musi być unowocześniony i

ulepszony. Potrzeba ta znalazła potwierdzenie w trakcie konsultacji z przedstawicielami

przemysłu, konsumentami i stowarzyszeniami poszkodowanych.

(4) W celu wyłączenia możliwości wszelkich błędnych interpretacji przepisów dyrektywy

72/166/EWG oraz ułatwienia ubezpieczania pojazdów z tymczasowymi tablicami

rejestracyjnymi, definicja terytorium, na którym pojazd ma stałe miejsce postoju odnosi się

do terytorium państwa, którego tablicę rejestracyjną posiada pojazd, bez względu na to,

czy jest to tablica stała czy tymczasowa.

(5) Zgodnie z dyrektywą 72/166/EWG przyjmuje się, że pojazdy posiadające fałszywe bądź

nielegalne tablicami mają stałe miejsce postoju na terytorium Państwa Członkowskiego,

które wydało tablice oryginalne. Ta zasada często oznacza, że krajowe oddziały zakładów

ubezpieczeń są zobowiązane do zajęcia się skutkami ekonomicznymi wypadków, które nie

mają związku z Państwem Członkowskim, w którym oddziały te są zarejestrowane. Bez

zmieniania ogólnego kryterium określenia poprzez tablicę rejestracyjną terytorium, na

którym pojazd ma stałe miejsce postoju, należy wprowadzić specjalne uregulowanie dla

przypadków, gdy wypadek został spowodowany przez pojazd bez tablicy rejestracyjnej lub

posiadający tablicę rejestracyjną, która nie jest właściwa albo przestała już być właściwa

dla tego pojazdu. W takim przypadku i wyłącznie w celu zaspokojenia roszczenia, za

terytorium, na którym pojazd ma stałe miejsce postoju, uznaje się terytorium, na którym

miał miejsce wypadek.



DV\537275PL.doc 5/25

PL

(6) W celu ułatwienia interpretacji i stosowania terminu �kontrole punktowe� w dyrektywie

72/166/EWG, odpowiedni przepis należy wyjaśnić. Zakaz prowadzenia systematycznych

kontroli ubezpieczeń komunikacyjnych powinien stosować się do pojazdów, które mają

stałe miejsce postoju na terytorium innego Państwa Członkowskiego, jak również do

pojazdów, które mają stałe miejsce postoju na terytorium państwa trzeciego, ale wjeżdżają

z terytorium innego Państwa Członkowskiego. Dozwolone mogą być tylko

niesystematyczne, niedyskryminacyjne kontrole, dokonywane jako część akcji kontrolnej,

której celem nie jest wyłącznie sprawdzanie ubezpieczenia.

(7) Art. 4 lit. a) dyrektywy 72/166/EWG zezwala Państwu Członkowskiemu na odstąpienie od

ogólnego obowiązku zawierania obowiązkowego ubezpieczenia w stosunku do pojazdów

należących do pewnych osób fizycznych lub prawnych, publicznych lub prywatnych.

W przypadku wypadków spowodowanych przez takie pojazdy Państwo Członkowskie

stosujące taką derogację musi wyznaczyć urząd lub organ właściwy do wypłaty

odszkodowania za szkody poniesione przez poszkodowanych w wypadkach

spowodowanych w innym Państwie Członkowskim. Aby zapewnić, że nie tylko

poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez takie pojazdy za granicą otrzymają

odpowiednie odszkodowanie, ale również poszkodowani w wypadkach mających miejsce

w Państwie Członkowskim, w którym pojazd ma stałe miejsce postoju, niezależnie od

tego, czy zamieszkują oni terytorium tego państwa na stałe czy nie, należy zmienić

przywołany powyżej artykuł. Dodatkowo Państwa Członkowskie powinny dopilnować, by

wykaz osób zwolnionych z obowiązkowego ubezpieczenia oraz urzędów lub organów

odpowiedzialnych za wypłatę odszkodowań poszkodowanym w wypadkach

spowodowanych przez takie pojazdy został przekazany Komisji do publikacji.
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(8) Art. 4 lit. b) dyrektywy 72/166/EWG zezwala Państwu Członkowskiemu na odstąpienie od

ogólnego obowiązku zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia w stosunku do pewnych

rodzajów pojazdów lub pewnych pojazdów posiadających specjalne tablice. W takim

przypadku pozostałe Państwa Członkowskie mają prawo domagać się przy wjeździe na ich

terytorium ważnej zielonej karty lub umowy ubezpieczenia granicznego w celu

zapewnienia wypłaty odszkodowań poszkodowanym we wszelkich wypadkach, które

mogą zostać spowodowane przez takie pojazdy na terytorium tych państw. Ponieważ

jednak zniesienie kontroli granicznych wewnątrz Wspólnoty nie pozwala na upewnienie

się, czy pojazdy przekraczające granicę są objęte ubezpieczeniem, niemożliwym stało się

zagwarantowanie odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach za granicą. Ponadto

należałoby również sprawić, by należne odszkodowania przyznawane były nie tylko

poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez taki pojazd za granicą, ale również

w tym samym Państwie Członkowskim, w którym pojazd ten ma stałe miejsce postoju. W

tym celu Państwa Członkowskie powinny traktować poszkodowanych w wypadkach

spowodowanych przez takie pojazdy tak samo, jak poszkodowanych w wypadkach

spowodowanych przez pojazdy nieubezpieczone. Dyrektywa 84/5/EWG stanowi istotnie,

iż odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez

nieubezpieczone pojazdy jest wypłacane przez organ odszkodowawczy Państwa

Członkowskiego, w którym miał miejsce wypadek. W przypadku wypłaty na rzecz

poszkodowanych w wypadkach spowodowanych przez pojazdy objęte omawianą

derogacją, organowi odszkodowawczemu przysługuje roszczenie wobec organu Państwa

Członkowskiego, w którym pojazd ma stałe miejsce postoju. Po pięciu latach od daty

wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna, o ile to stosowne w świetle

doświadczeń związanych z wdrażaniem i stosowaniem takiego odstępstwa, przedstawić

wnioski zmierzające do jego wymiany lub uchylenia. Odpowiedni przepis dyrektywy

2000/26/WE powinien zostać skreślony.
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(9) Aby wyjaśnić zakres stosowania dyrektyw w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego

zgodnie z art. 299 Traktatu, należy skreślić odniesienie do pozaeuropejskich terytoriów

Państw Członkowskich w art. 6 i 7 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG.

(10) Obowiązek Państw Człownkowskich zagwarantowania ochrony ubezpieczeniowej

przynajmniej w zakresie pewnych kwot minimalnych stanowi istotny element zapewnienia

ochrony poszkodowanym. Kwoty minimalne określone w dyrektywie 84/5/EWG powinny

zostać nie tylko uaktualnione z uwzględnieniem inflacji, ale faktycznie podniesione w celu

poprawienia ochrony poszkodowanych. W celu ułatwienia wprowadzenia tych kwot

minimalnych należy ustanowić pięcioletni okres przejściowy, licząc od daty wdrożenia

niniejszej dyrektywy. W ciągu trzydziestu miesięcy od tej daty Państwa Członkowskie

powinny zwiększyć kwoty do co najmniej połowy przewidzianego poziomu.

(11) Aby nie dopuścić z czasem do spadku kwot minimalnych, należy wprowadzić okresową

klauzulę rewizyjną, stosującą jako punkt odniesienia Europejski Wskaźnik Cen

Konsumpcyjnych (European Index of Consumer Prices - EICP) publikowany przez

Eurostat, jak stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r.

dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych1. Należy ustanowić

zasady postępowania regulujące taką rewizję.

                                                
1 Dz.U. L 257 z 27.10.1995 r., str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr

1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
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(12) Dyrektywa 84/5/EWG, która zezwala Państwom Członkowskim, w trosce o zapobieganie

oszustwom, ograniczać lub wykluczać wypłaty dokonywane przez organ odszkodowawczy

w przypadku szkód majątkowych wyrządzonych przez niezidentyfikowany pojazd, może

w niektórych przypadkach utrudnić uzyskanie należnego odszkodowania przez

poszkodowanych. Możliwość ograniczenia lub wykluczenia wypłaty odszkodowania z

powodu niezidentyfikowania pojazdu nie powinna mieć zastosowania tam, gdzie organ

wypłacił odszkodowanie za znaczące uszkodzenia ciała poszkodowanemu w tym samym

wypadku, w którym zostały wyrządzone szkody majątkowe. Państwa Członkowskie mogą

ustanowić franszyzę do wysokości określonej w przywołanej dyrektywie, do której mogą

być odpowiedzialni poszkodowani ponoszący szkody majątkowe. Warunki, w których

uszkodzenie ciała uznaje się za znaczące powinny zostać określone przez ustawodawstwo

krajowe lub przepisy administracyjne Państwa Członkowskiego, w którym miał miejsce

wypadek. Przy określaniu tych warunków Państwo Członkowskie uwzględnia między

innymi to, czy uszkodzenie ciała wymagało opieki szpitalnej.

(13) W chwili obecnej przepis zawarty w dyrektywie 84/5/EWG pozwala Państwom

Członkowskim na zezwolenie, do określonego pułapu, na stosowanie franszyzy, do

wysokości której poszkodowany będzie odpowiedzialny w przypadku szkód majątkowych

wyrządzonych przez nieubezpieczony pojazd. Taka możliwość niesprawiedliwie ogranicza

ochronę poszkodowanych i powoduje ich dyskryminację w porównaniu z

poszkodowanymi w innych wypadkach. Dlatego też powinna ona zostać zniesiona.

(14) Druga dyrektywa Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do

ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów

ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług1 powinna zostać

zmieniona tak, aby oddziały zakładów ubezpieczeń mogły stać się przedstawicielami w

zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak to już się stało w zakresie usług

ubezpieczeniowych innych niż komunikacyjne.

                                                
1 Dz.U. L 172 z 04.7.1988 r., str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2000/26/WE.
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(15) Głównym osiągnięciem istniejącego prawodawstwa jest objęcie ochroną ubezpieczeniową

wszystkich pasażerów pojazdu. Byłoby ono zagrożone, gdyby ustawodawstwo krajowe lub

jakiekolwiek postanowienia umowne zawarte w umowie ubezpieczeniowej wyłączały

pasażerów z ochrony ubezpieczeniowej dlatego, że wiedzieli lub mogli byli wiedzieć, że

kierowca pojazdu w czasie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu lub innego

środka odurzającego. Pasażer zazwyczaj nie ma możliwości dokonania właściwej oceny

stopnia odurzenia kierowcy. Cel, jakim jest zniechęcenie do prowadzenia pojazdu pod

wpływem substancji odurzających, nie zostanie osiągnięty przez ograniczenie ochrony

ubezpieczeniowej pasażerów, którzy są poszkodowanymi w wypadkach drogowych.

Objęcie takich pasażerów obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdu nie

przesądza o odpowiedzialności, jaką mogą ponieść na mocy obowiązującego

ustawodawstwa krajowego, ani o wielkości żadnego przyznanego odszkodowania w

poszczególnych wypadkach.

(16) Uszkodzenia ciała oraz szkody majątkowe wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym

niezmotoryzowanym użytkownikom dróg, którzy są zazwyczaj najbardziej zagrożoną

stroną w wypadku, powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu, który

brał udział w wypadku, jeżeli mają oni prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym

prawem cywilnym. Niniejszy przepis nie przesądza o odpowiedzialności cywilnej ani o

wielkości przyznanego odszkodowania za szkody wyrządzone w poszczególnych

wypadkach na podstawie krajowego ustawodawstwa.
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(17) Niektóre zakłady ubezpieczeń zawierają w polisach ubezpieczeniowych klauzule

zastrzegające, że umowa zostanie unieważniona, jeśli pojazd pozostaje poza Państwem

Członkowskim, w którym jest zarejestrowany, dłużej niż przez podany okres czasu. Ta

praktyka stoi w sprzeczności z zasadą określoną w dyrektywie 90/232/EWG, zgodnie z

którą obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne powinno obejmować za tę samą składkę

całe terytorium Wspólnoty. Dlatego należy wyszczególnić, że ochrona ubezpieczeniowa

powinna pozostać ważna przez cały czas trwania umowy, bez względu na to, że pojazd

pozostaje w innym Państwie Członkowskim przez pewien okres czasu, bez uszczerbku dla

obowiązku rejestracji pojazdów, wynikającego z krajowego ustawodawstwa Państw

Członkowskich.

(18) Należy podjąć kroki zmierzające do ułatwienia objęcia ochroną ubezpieczeniową

pojazdów importowanych z jednego Państwa Członkowskiego do innego, nawet jeśli

pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Należy

wprowadzić czasowe odstąpienie od ogólnej zasady określającej Państwo Członkowskie,

w którym jest umiejscowione ryzyko. Przez okres trzydziestu dni od dnia dostarczenia,

udostępnienia lub wysłania pojazdu nabywcy, Państwo Członkowskie przeznaczenia

uważa się za Państwo Członkowskie umiejscowienia ryzyka.

(19) Osoba, która zamierza zawrzeć nową umowę ubezpieczenia komunikacyjnego z innym

ubezpieczycielem powinna być zdolna do wytłumaczenia okoliczności wypadku oraz

historii roszczeń związanych z poprzednią umową. Beneficjent polisy powinien mieć

prawo do wystąpienia w dowolnym czasie o oświadczenie dotyczące roszczeń lub braku

roszczeń dotyczących pojazdu lub pojazdów objętych umową ubezpieczeniową za okres co

najmniej pięciu ostatnich lat trwania stosunku umownego. Zakład ubezpieczeń lub każdy

organ, który może zostać wyznaczony przez Państwo Członkowskie do zawierania

obowiązkowych ubezpieczeń lub do dostarczania takich oświadczeń, powinien dostarczyć

takie oświadczenie beneficjentowi polisy w ciągu piętnastu dni od złożenia przez niego

wniosku.
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(20) Aby zapewnić należną ochronę poszkodowanym w wypadkach drogowych, Państwa

Członkowskie nie powinny zezwalać zakładom ubezpieczeń na stosowanie franszyzy

wobec strony pokrzywdzonej.

(21) Prawo powołania się na umowę ubezpieczeniową i zgłoszenia roszczeń bezpośrednio

przeciwko zakładowi ubezpieczeń ma wielkie znaczenie dla ochrony poszkodowanych we

wszelkich wypadkach drogowych. W wypadkach mających miejsce w Państwach

Członkowskich innych niż Państwo Członkowskie stałego pobytu poszkodowanego,

spowodowanych ruchem pojazdów ubezpieczonych i mających stałe miejsce postoju w

Państwie Członkowskim, dyrektywa 2000/26/WE daje poszkodowanym bezpośrednie

prawo do pozwania zakładu ubezpieczającego sprawcę wypadku od odpowiedzialności

cywilnej. Aby ułatwić skuteczne i szybkie zaspokojenie roszczeń oraz uniknąć w możliwie

jak największym stopniu kosztownych postępowań prawnych, prawo to powinno

przysługiwać poszkodowanym we wszelkich wypadkach drogowych.

(22) Aby wzmocnić ochronę poszkodowanego w wypadku drogowym, należy rozszerzyć

procedurę uzasadnionej oferty odszkodowania, przewidzianą w dyrektywie 2000/26/WE,

na wszelkie wypadki drogowe. Ta sama procedura powinna mieć również zastosowanie

mutatis mutandis, jeśli zaspokojenie roszczeń związanych z wypadkiem następuje w

systemie krajowych biur ubezpieczeniowych, określonym w dyrektywie 72/166/EWG.

(23) Aby ułatwić stronie poszkodowanej dochodzenie odszkodowania, centra informacyjne

ustanowione zgodnie z dyrektywą 2000/26/WE nie powinny ograniczać się do

dostarczania informacji dotyczących wypadków objętych tą dyrektywą, ale powinny być

również w stanie udzielić tego samego rodzaju informacji o wszystkich rodzajach

wypadków drogowych.
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(24) Ponieważ dyrektywa 2000/26/WE została przyjęta przed przyjęciem rozporządzenia Rady

(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych1, która zastąpiła

Konwencję brukselską z dnia 27 września 1968 r. w tej samej sprawie dla kilku Państw

Członkowskich, odniesienia do tej Konwencji w powołanej dyrektywie powinny zostać

odpowiednio zmienione.

(25) Dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG oraz 90/232/EWG oraz

dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady powinny zatem zostać

odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 72/166/EWG

W dyrektywie 72/166/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

�� oznacza terytorium państwa, którego tablicę rejestracyjną posiada pojazd bez

względu na to, czy jest to tablica stała czy tymczasowa, lub;�;

                                                
1 Dz.U. L 12 z 16.1.2001 r., str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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b) dodaje się następujące tiret:

�� jeśli pojazd nie posiada żadnej tablicy rejestracyjnej lub posiada tablicę

rejestracyjną, która nie jest właściwa albo przestała być właściwa dla danego

pojazdu, a brał on udział w wypadku, oznacza terytorium państwa, w którym

miał miejsce wypadek, dla celów zaspokojenia roszczeń zgodnie z art. 2 ust. 2

tiret pierwsze niniejszej dyrektywy lub z art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy Rady

84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa

Państw Członkowskich w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych *;

                                          

* Dz.U. L 8 z 11.1.1984 r., str. 17.�;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Państwa Członkowskie powstrzymają się od sprawdzania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w przypadku samochodów, które mają stałe miejsce postoju
w innym Państwie Członkowskim oraz w przypadku pojazdów, które mają stałe miejsce
postoju w państwie trzecim, wjeżdżających z terytorium innego Państwa Członkowskiego.
Jednak mogą prowadzić niesystematyczne kontrole pod warunkiem, że nie są one
dyskryminacyjne i są dokonywane jako część akcji kontrolnej, której celem nie jest
wyłącznie sprawdzanie ubezpieczenia.�;
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3) w artykule 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) drugi akapit:

(i) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

�Stosujące taką derogację Państwo Członkowskie podejmuje stosowne środki,
aby zapewnić wypłatę odszkodowania w zakresie szkody lub uszkodzenia ciała
wyrządzonych na jego terytorium oraz na terytorium innych Państw
Członkowskich przez pojazdy należące do takich osób.�;

(ii) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

�Przekazuje Komisji wykaz osób zwolnionych z obowiązkowego

ubezpieczenia oraz urzędów i organów odpowiedzialnych za wypłatę

odszkodowań. Komisja wykaz ten publikuje.�;

b) w lit. b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

�W takim przypadku Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie kroki, by
pojazdy, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszej litery były traktowane tak
samo, jak pojazdy, dla których nie spełniono obowiązku ubezpieczenia określonego
w art. 3 ust. 1. Organowi odszkodowawczemu Państwa Członkowskiego, w którym
miał miejsce wypadek, przysługuje w takim przypadku roszczenie wobec funduszu
gwarancyjnego określonego w art. 1 ust. 4 dyrektywy 84/5/EWG w Państwie
Członkowskim, w którym pojazd ma stałe miejsce postoju.
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Po upływie pięciu lat od wejścia w życie dyrektywy 2004/ /WE+ Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG,
88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych *, Państwa Członkowskie
przedstawią Komisji sprawozdania o wdrażaniu i stosowaniu
w praktyce przepisu tej litery. Komisja, po analizie tych sprawozdań i o ile uzna to za
stosowne, przedstawi wnioski zmierzające do zastąpienia lub uchylenia niniejszego
odstępstwa.

                              
* Dz.U. L z          , str.         .�;

4) w art. 6 i 7 ust. 1 skreśla się słowa �lub na terytorium pozaeuropejskim Państwa

Członkowskiego�.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 84/5/EWG

Art. 1 dyrektywy 84/5/EWG otrzymuje brzmienie:

�Artykuł 1

1. Ubezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG, pokrywa
obowiązkowo zarówno szkody majątkowe, jak i uszkodzenia ciała.

                                                
+ Wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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2. Bez uszczerbku dla możliwości ustanowienia wyższych kwot gwarancyjnych, każde
Państwo Członkowskie wymaga obowiązkowego ubezpieczenia co najmniej w zakresie
następujących kwot:

a) w przypadku uszkodzeń ciała 1 000 000 EUR na poszkodowanego; Państwa Członkowskie

mogą, zamiast takiej kwoty, ustalić kwotę minimalną 5 000 000 EUR na roszczenie,

niezależnie od liczby poszkodowanych;

b) w przypadku szkód materialnych do 1 000 000 EUR na jedno roszczenie, niezależnie od
liczby poszkodowanych.

Państwa Członkowskie otrzymują pięcioletni okres przejściowy na podniesienie kwot gwarancji
do poziomów określonych w niniejszym ustępie, liczony od daty wdrożenia dyrektywy 2004/
/WE + Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG,
84/5/EWG, 88/357/EWG oraz 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych *.

W ciągu 30 miesięcy od daty wdrożenia dyrektywy 2004/ /WE + Państwa Członkowskie
podnoszą kwoty gwarancji do co najmniej połowy poziomów określonych w niniejszym ustępie.

3. Kwoty określone w ust. 2 będą co pięć lat podlegały rewizji celem uwzględnienia zmian
Europejskiego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (EICP) ustanowionego rozporządzeniem Rady
(WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczącym zharmonizowanych wskaźników
cen konsumpcyjnych **. Pierwsza rewizja będzie miała miejsce pięć lat po wejściu w życie
dyrektywy 2004/ /WE.+

                                                
+ Wstawić numer niniejszej dyrektywy.
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Kwoty te będą korygowane automatycznie. Będą one podnoszone o wielkość stanowiącą zmianę
procentową wskazaną przez EICP za odpowiedni okres, tj. za pięć lat bezpośrednio
poprzedzających rewizję, i zaokrąglane do wielokrotności 10 000 EUR.

Komisja przedłoży skorygowane wielkości Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz zapewni
ich publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Każde Państwo Członkowskie utworzy lub upoważni instytucję, która będzie miała za
zadanie wypłacanie odszkodowań, przynajmniej w granicach obowiązkowego ubezpieczenia
szkód majątkowych lub uszkodzeń ciała spowodowanych przez pojazd niezidentyfikowany lub
taki, w stosunku do którego nie spełniono obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

Pierwszy akapit nie narusza prawa Państw Członkowskich do uznawania odszkodowania
wypłacanego przez tę instytucję za pomocnicze lub główne, a także prawa do stworzenia
możliwości zaspokojenia roszczeń między tą instytucją i osobą lub osobami odpowiedzialnymi
za spowodowanie wypadku i innymi zakładami ubezpieczeń lub organami zabezpieczenia
społecznego zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w związku z tym
samym wypadkiem. Jednakże Państwa Członkowskie nie mogą zezwolić temu organowi na
uzależnienie wypłaty odszkodowania od wykazania przez poszkodowanego w jakikolwiek
sposób, że osoba odpowiedzialna jest niezdolna do zapłacenia odszkodowania lub odmawia jego
zapłacenia.

5. Poszkodowany może w każdym przypadku zwrócić się bezpośrednio do organu, który na
podstawie informacji dostarczonych na jego żądanie przez poszkodowanego jest zobowiązany
do udzielenia mu odpowiedzi dotyczącej wypłacenia odszkodowania wraz z uzasadnieniem.
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Jednakże Państwa Członkowskie mogą wykluczyć możliwość wypłaty odszkodowania przez ten
organ osobom, które dobrowolnie zajęły miejsce w pojeździe, który spowodował szkodę lub
uszkodzenie ciała, jeśli organ udowodni, że wiedziały one o fakcie nieubezpieczenia tego
pojazdu.

6. Państwa Członkowskie mogą ograniczyć lub wykluczyć wypłatę odszkodowania przez
ten organ w wypadku szkód majątkowych spowodowanych przez pojazd niezidentyfikowany.

Jednakże jeśli organ wypłacił odszkodowanie za znaczące uszkodzenie ciała któremuś
z poszkodowanych w tym samym wypadku, w którym niezidentyfikowany pojazd wyrządził
szkody majątkowe, Państwa Członkowskie nie mogą wyłączyć wypłaty odszkodowania za
szkody majątkowe na podstawie tego, że pojazd nie został zidentyfikowany. Niemniej Państwa
Członkowskie mogą stosować franszyzę nieprzekraczającą 500 EUR, do której odpowiedzialny
jest poszkodowany ponoszący szkody majątkowe.

Warunki, w których uszkodzenie ciała uznaje się za znaczące, określa się zgodnie
z ustawodawstwem lub przepisami administracyjnymi Państwa Członkowskiego, w którym miał
miejsce wypadek. W tym zakresie Państwo Członkowskie uwzględnia między innymi to, czy
uszkodzenie ciała wymagało opieki szpitalnej.

7. Każde Państwo Członkowskie stosuje swoje własne przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne w zakresie wypłacania odszkodowania przez rzeczony organ, bez uszczerbku
dla istnienia innej praktyki korzystniejszej dla poszkodowanego.

                                     

* Dz.U. L z          , str.
** Dz.U. L 257 z 27.10.1995r., str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE)

nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003r., str. 1).�.
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Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 88/357/EWG

W art. 12a ust. 4 dyrektywy 88/357/EWG skreśla się drugie zdanie czwartego akapitu.

Artykuł 4
Zmiany w dyrektywie 90/232/EWG

W dyrektywie 90/232/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w artykule 1 pomiędzy pierwszym i drugim akapitem dodaje się następujący akapit:

�Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zagwarantować, że wszelkie

przepisy prawne lub postanowienia umowne zawarte w umowie ubezpieczeniowej, które

wyłączają pasażera z ochrony ubezpieczeniowej na tej podstawie, że wiedział on lub mógł

był wiedzieć, że kierowca pojazdu w czasie wypadku znajdował się pod wpływem

alkoholu lub innego środka odurzającego, zostaną uznane za bezskuteczne w odniesieniu

do roszczeń takiego pasażera.�;

2) dodaje się artykuł 1a w brzmieniu:

�Artykuł 1a

Ubezpieczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG obejmuje

uszkodzenia ciała oraz szkody majątkowe wyrządzone pieszym, rowerzystom i innym

niezmotoryzowanym użytkownikom dróg, którzy w następstwie wypadku, w którym brał

udział pojazd mechaniczny, mają prawo do odszkodowania zgodnie z krajowym prawem

cywilnym. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku zarówno dla odpowiedzialności

cywilnej, jak i wysokości odszkodowania.�
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3) w art. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

�� obejmowały ochroną za tę samą składkę i przez cały czas trwania umowy całe

terytorium Wspólnoty, również podczas okresów, kiedy pojazd pozostaje w innym

Państwie Członkowskim w czasie trwania umowy, oraz�;

4) dodaje się następujące artykuły w brzmieniu:

�Artykuł 4a

1. W drodze odstępstwa od art. 2 lit. d) tiret drugie dyrektywy 88/357/EWG *, jeśli
pojazd został importowany z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, za Państwo
Członkowskie umiejscowienia ryzyka uważa się Państwo Członkowskie przeznaczenia,
niezwłocznie od dnia dostarczenia, udostępnienia lub wysłania pojazdu do nabywcy przez
okres nie więcej niż trzydziestu dni, nawet jeśli pojazd nie został jeszcze zarejestrowany w
Państwie Członkowskim przeznaczenia.

2. Jeśli taki pojazd brał udział w wypadku w okresie określonym w ust. 1 tego
artykułu i nie był wtedy ubezpieczony, organ w Państwie Członkowskim przeznaczenia, o
którym mowa w art. 1 ust. 4 dyrektywy 84/5/EWG, odpowiada za wypłatę odszkodowania
określonego w art. 1 przywołanej dyrektywy.
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Artykuł 4b

Państwa Członkowskie zapewniają beneficjentowi polisy prawo do wystąpienia w każdej
chwili o oświadczenie dotyczące roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności
cywilnej lub braku takich roszczeń dotyczących pojazdu lub pojazdów objętych umową
ubezpieczeniową za okres co najmniej pięciu ostatnich lat trwania stosunku umownego.
Zakład ubezpieczeń lub każdy organ, który został wyznaczony przez Państwo
Członkowskie do zawierania obowiązkowych ubezpieczeń lub do dostarczania takich
oświadczeń, dostarcza beneficjentowi polisy takie oświadczenie w ciągu piętnastu dni od
złożenia przez niego wniosku.

Artykuł 4c

Zakłady ubezpieczeń nie stosują franszyzy wobec strony poszkodowanej w wypadku
w zakresie ubezpieczenia określonego w art. 3 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG.

Artykuł 4d

Państwa Członkowskie gwaranrują stronom poszkodowanym w wypadkach
spowodowanych przez pojazdy objęte ubezpieczeniem określonym w art. 3 ust. 1
dyrektywy 72/166/EWG bezpośrednie prawo do pozwania zakładu ubezpieczającego
sprawcę wypadku od odpowiedzialności cywilnej.

Artykuł 4e

Państwa Członkowskie ustanawiają procedurę określoną w art. 4 ust. 6 dyrektywy
2000/26/WE ** dla zaspokajania roszczeń wynikających z wszelkich wypadków
spowodowanych przez pojazd objęty ubezpieczeniem określonym w art. 3 ust. 1
dyrektywy 72/166/EWG.
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Dla wypadków, w związku z którymi zaspokojenie roszczeń mogłoby następować w
systemie krajowych biur ubezpieczeniowych określonych w art. 2 ust. 2 dyrektywy
72/166/EWG, Państwa Członkowskie ustanowią taką samą procedurę, jak w art. 4 ust. 6
dyrektywy 2000/26/WE. Dla celów stosowania tej procedury wszelkie odniesienia do
zakładu ubezpieczeń będą rozumiane jako odniesienia do krajowych biur
ubezpieczeniowych określonych w art. 1 pkt 3 dyrektywy 72/166/EWG.

                                        
* Druga dyrektywa Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia
przepisów ułatwiających skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług (Dz.U.
L 172 z 04.7.1988r., str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/26/WE
(Dz.U. L 181 z 20.7.2000r., str. 65).

** Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2000 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych (Dz.U. L 181 z 20.7.2000r., str. 65).�;

5) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Państwa Członkowskie zapewniają, że bez uszczerbku dla ich obowiązków
wynikających z dyrektywy 2000/26/WE, centra informacyjne ustanowione lub
zatwierdzone zgodnie z art. 5 tej dyrektywy zapewniają informacje określone w tym
artykule każdej ze stron biorących udział w każdym wypadku drogowym spowodowanym
przez pojazd objęty ubezpieczeniem określonym w art. 3 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG.�.
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Artykuł 5
Zmiany w dyrektywie 2000/26/WE

W dyrektywie 2000/26/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

�8. Wyznaczenie przedstawiciela stron zgłaszających roszczenia nie stanowi otwarcia
oddziału w rozumieniu art. 1 lit. b) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie *, a
przedstawiciela stron zgłaszających roszczenia nie uznaje się za jednostkę organizacyjną w
rozumieniu art. 2 lit. c) drugiej dyrektywy Rady 88/357/EWG lub

� jednostkę organizacyjną w rozumieniu Konwencji brukselskiej z dnia 27 września
1968 r. w sprawie jurysdykcji i wykonywania wyroków w sprawach cywilnych i
handlowych - w przypadku Danii,

� jednostkę organizacyjną w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych ** - w przypadku innych Państw
Członkowskich.

                                        
* Dz.U. L 228 z 11.8.1992r., str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą

2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003r., str. 1).
** Dz.U. L 12 z 16.1.2001r., str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia

z 2003 r.�;
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2) w art. 5 ust. 1 lit. a) skreśla się punkt 2(ii).

Artykuł 6

Wykonanie

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [�]X.
Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie powinny zawierać odniesienie do niniejszej
dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji.

Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie mogą zgodnie z Traktatem utrzymać lub wprowadzić w życie
przepisy, które są korzystniejsze dla strony poszkodowanej niż przepisy niezbędne do
wykonania niniejszej dyrektywy.

3. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa
krajowego przyjętych w zakresie, którego dotyczy niniejsza dyrektywa.

                                                
X [24] miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w ,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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I Wprowadzenie

Dnia 7 czerwca 2002 r. Komisja przedłożyła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5 EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz

dyrektywę 2000/26/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody

powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.1 Projekt opierał się na artykułach: 47

ust. 2, 55 i 95 ust.1 Traktatu.

Parlament Europejski przedłożył swoją opinię w pierwszym czytaniu dnia 22 października 2003
r.2

Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał swą opinię dnia 26 lutego 2003 r.3

Dnia 27 listopada 2003 r. Rada osiągnęła polityczne porozumienie jako podstawę do uchwalenia
w przyszłości wspólnego stanowiska zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu.

Dnia 26 kwietnia 2004 Rada uchwaliła wspólne stanowisko w sprawie projektu w brzmieniu
podanym w doc. 16182/03.

II Cel

Celem omawianego projektu jest aktualizacja istniejących uregulowań w zakresie ubezpieczenia
komunikacyjnego, mająca za zadanie zapewnić lepszą ochronę poszkodowanym, uwzględniając
przy tym zwiększony ruch transgraniczny z praktycznie jedynie okazjonalnymi kontrolami
granicznymi oraz stworzyć sprawniej działający rynek ubezpieczeń komunikacyjnych.  W tym
celu należało również uzupełnić wyraźne luki w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

                                                
1 Dz.U. C 227 E z 24.09.2002r., str. 387
2 Dotychczas nieopublikowane w Dz.U.
3 Dz.U. 95 z 23.04.2003r., str. 45.



DV\537276PL.doc 3/10

PL

Do najważniejszych elementów koniecznych do osiągnięcia powyższego zaliczają się m.in.:
poprawa ochrony ubezpieczeniowej w przypadku dłuższego pobytu poza krajem rejestracji
pojazdu, zwiększenie minimalnych kwot ochrony ubezpieczeniowej w wypadku uszkodzenia
ciała i szkód majątkowych w całej Unii oraz zniesienie istniejących wykluczeń spod ochrony
ubezpieczeniowej na podstawie argumentu, że kierowca był pod wpływem alkoholu lub sprawcą
wypadku był pojazd, którego nie można zidentyfikować. W przypadku poszkodowanych w
wypadku spowodowanym przez niezidentyfikowany pojazd należy wypośrodkować między
ryzykiem oszustwa i zapobieganiem nazbyt pochopnemu pozbawianiu poszkodowanych prawa
do roszczeń.  Kolejną kwestią były zróżnicowane uregulowania obowiązujące w Państwach
Członkowskich, np. w zakresie możliwości wyszczególnienia wykroczeń, których konsekwencje
w pewnych wypadkach ponosi sam ubezpieczony. Ponadto zapisy ułatwiające zawieranie umów
ubezpieczeniowych na krótki okres czasu w związku z nabyciem i rejestracją samochodu w
różnych systemach prawnych, jak również harmonizacja przepisów w zakresie zaspokajania
roszczeń zgodnie z czwartą dyrektywą w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego powinny
przyczynić się do dalszego zwiększania przejrzystości otoczenia prawnego UE.

III  Analiza wspólnego stanowiska w brzmieniu podanym w doc. 16182/031

1. Uwagi ogólne

W tekście kompromisu, na którym oparło się polityczne porozumienie w Radzie, główne
założenia projektu Komisji pozostały bez zmian.  Równocześnie uwzględniono w nim kilka
poprawek zgłoszonych przez Parlament Europejski. Rada zmodyfikowała projekt Komisji
zgodnie z duchem poprawek Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza poprzez utrzymanie
istniejących odstępstw dotyczących pojazdów rolniczych oraz przez zastąpienie proponowanego
przepisu w sprawie ochrony ubezpieczeniowej dla pieszych i rowerzystów przepisem, który
wyraźniej uwzględnia obowiązujące prawo krajowe (art. 4 ust. 2). Jako innowację Rada
wprowadziła nowy zapis w art. 1 ust. 4 w celu zapobieżenia błędnej wykładni zasięgu
terytorialnego dyrektywy w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego. Podobnie Rada uprościła
proponowany przepis dotyczący stosowania procedury przewidzianej  w czwartej dyrektywie w
sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego do zaspokajania roszczeń we wszystkich rodzajach
wypadków drogowych i objęła nim również zaspokajanie roszczeń  w systemie zielonej karty
(art. 4 ust. 4 dodający art. 4e w dyrektywie 90/232/EWG).

                                                
1 Uwaga: Numery artykułów odnoszą się do wyniku pierwszego czytania w Parlamencie

(doc. 1385/03) lub, gdzie wyszczególnione (�obecnie: ...�), do dokumentu
przedstawiającego wspólne stanowisko Rady (doc. 16182/03).



4/10 DV\537276PL.doc

PL

Modyfikacje te spowodowane były głównie przyczynami formalnymi. Jednakże niektóre
przepisy projektu Komisji zostały zmodyfikowane, aby uniknąć ewentualnych kolizji z prawem
już obowiązującym w Państwach Członkowskich.

2. Poprawki PE

W pierwszym czytaniu Parlament Europejski zgłosił 26 poprawek.1 Na spotkaniach grupy
roboczej poprawki te zostały przeanalizowane i kilka z nich uwzględniono w tekście Rady, a
przynajmniej ich ogólne założenia.  Pozostałych poprawek Rada nie była jednak w stanie
przyjąć.

2.1. Następujące poprawki PE zostały przyjęte w swych założeniach lub częsciowo i
uwzględnione w zmodyfikowanym przez Radę tekście:

Poprawki nr 26 i 11 - nowy podpunkt nr 7a (obecnie: nr 8) i art. 1 ust. 3 zmieniający art. 4b

dyrektywy 72/166/EWG

(Wyjaśnienia dotyczące odstępstw dla pojazdów rolniczych)

Rada uwzględniła główne założenia tych poprawek utrzymując istniejące odstępstwa dotyczące
pojazdów rolniczych. Zasada podstawowa, tj. ochrona wszystkich poszkodowanych w ruchu
transgranicznym, została spełniona poprzez powołanie funduszy gwarancyjnych w miejsce
proponowanego specjalnego ubezpieczenia w przypadku opuszczania kraju rejestracji pojazdu.
Dodatkowo jako kompromis umieszczono w tekście zapis o okresie sprawozdawczym.

                                                
1 patrz doc. 13585/03. Propozycje poprawek nr 3 i nr 13 nie uzyskały wystarczającej ilości

głosów w głosowaniu, ich treść pokrywa się z poprawkami nr 25 i 27.
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Poprawki nr 25 i 27 - nowy podpunkt nr 8a (obecnie:  nr 10) i art. 2 zmieniający art. 1 ust.
2 dyrektywy 84/5/EWG
(Minimalne kwoty ochrony ubezpieczeniowej)

Pomimo uzasadnionego dążenia do zapewnienia lepszej ochrony poszkodowanym Rada była
zmuszona wziąć pod uwagę różne warunki panujące w poszczególnych Państwach
Członkowskich i krajach kandydujących przy określaniu wykonalnego zwiększenia kwot w
odpowiednich ramach czasowych. Mimo iż wprowadzenie kwot proponowanych przez
Parlament nie było możliwe w pełnym zakresie, to jednak kwoty przewidziane we wspólnym
stanowisku i określony w nim okres przejściowy uwzględniają główne założenia poprawek.

Poprawka nr 5 - skreślenie podpunktu nr 20
(procedura �uzasadnionej oferty odszkodowania�)

Rada nie zgodziła się na skreślenie całego podpunktu dotyczącego procedury �uzasadnionej
oferty odszkodowania�. Zamiast tego opowiedziała się ona za dodatkowymi wyjaśnieniami i
skreśleniem jedynie drugiego zdania, co wszakże spełniałoby część oczekiwań Parlamentu, w
tym przypadku postulat unikania nawiązań do przedstawicieli stron zgłaszających roszczenia
(patrz również: poprawka nr 20).

Poprawka nr 20 - art. 4 pkt 4, dodanie art. 4e do dyrektywy 90/232/EWG
(Relacje między przepisami dotyczącymi przedstawicieli stron zgłaszających roszczenia a
krajowym biurem zielonej karty)

Rada przyjęła w dużej części poprawkę PE. Wyjaśnienia dotyczące roli przedstawicieli stron
zgłaszających roszczenia i utrzymanie procedur krajowych biur systemu zielonej karty, również
w przypadkach tu przytoczonych, przyczyniają się do  dobrego administrowania i nie kolidują z
żadnym istotnym założeniem projektu.
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Poprawki nr 7 i 21 - nowy podpunkt nr 21b (obecnie: nr 24) i art. 5 pkt 1 zmieniający
dyrektywę 2000/26/WE
(Zastąpienie, gdzie to właściwe, konwencji brukselskiej przez rozporządzenie 44/2001 w
sprawie przepisu dotyczącego jednostek organizacyjnych)

Rada uwzględniła treść tych poprawek. Jednakże zmieniając art. 4 dyrektywy 2000/26/WE Rada
wyraźnie podkreśliła, że pojedynczy podpunkt nie jest w tym zakresie wystarczający.

Poprawka nr 14 - art. 2 zmieniający art. 1 ust. 6 akapit 2 dyrektywy 84/5/EWG
(Wykluczenie możliwości odmowy wypłaty odszkodowania jeśli poszkodowany musiał
poddać się leczeniu szpitalnemu)

Rada uwzględniła treśc tej poprawki PE. Jednakże w celu zapewnienia Państwom
Członkowskim koniecznego marginesu swobody i na skutek zmian wniesionych w
poprzedzającym ustępie tego artykułu Rada dostosowała odpowiednio dosłowne brzmienie
tekstu proponowanej poprawki.

Poprawka nr 15 - skreślenie art. 4 ust. 2, dodanie nowego art. 1a w dyrektywie
90/232/EWG
(Ochrona ubezpieczeniowa pieszych i rowerzystów)

Rada uznała, że cel tego przepisu, tj. harmonizacja uregulowań dotyczących ochrony
ubezpieczeniowej pieszych i rowerzystów, a także innych niezmotoryzowanych użytkowników
dróg, może być zbyt trudny do osiągnięcia w przewidziany sposób. Jednakże zamiast skreślać
cały projekt przepisu - jak to zaproponował Parlament - Rada opowiedziała się za zwiększeniem
jego przejrzystości poprzez dodanie wzmianki o uprawnieniu do otrzymania odszkodowania
zgodnie z prawem krajowym jako istotnego zabezpieczenia. Dzięki temu założenie
uwzględniania niezmotoryzowanych użytkowników dróg zostałoby spełnione, a jednocześnie
uniknięto by niebezpieczeństwa  przesądzania tą dyrektywą krajowych decyzji w zakresie
uprawnień do odszkodowania.
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Poprawka nr 18 - art. 4 pkt 4, dodanie art. 4b do dyrektywy 90/232/EWG
(Udzielanie informacji beneficjentowi polisy)

Rada uwzględniła główne założenia poprawki PE. Beneficjent polisy powinien mieć w każdej
chwili w czasie trwania stosunku umownego w zakresie ubezpieczenia dostęp na życzenie do
istotnych informacji.  W ten sposób wzmocniona zostałaby ochrona konsumenta i jednocześnie
zapobieżono by dostarczaniu zbędnej korespondecji. Różnice między tekstem Rady a poprawką
PE dotyczą głównie kwestii redakcyjnych.

2.2. Następujące poprawki zostały odrzucone, a tym samym nie uwzględnione w tekście
Rady:

Poprawki nr 1, 6, 9 i 23 - nowe podpunkty nr 3a i 21a; art. 1 pkt 1 (nowy) i nowy art. 5a
(Definicja przyczep samochodowych i przepisy szczególne ich dotyczące)

Rada nie była w stanie przyjąć poprawek dotyczących przyczep samochodowych. Mimo że sama
kwestia wypadków z udziałem przyczep samochodowych zasługuje na bliższą uwagę, Rada nie
podziela poglądu, że brak spójności przy rejestracji pojazdów ciągnikowych i przyczep
samochodowych stanowi obecnie dominujący problem. Ponadto harmonizacja zróżnicowanych
przepisów krajowych dotyczących tablic rejestracyjnych dla pojazdów ciągnikowych i przyczep
wykracza  poza ramy dyrektywy w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego.

Poprawki nr 2 i 12 - nowy podpunkt nr 7b i art. 2 pkt 1
(Włączenie kosztów dochodzenia roszczenia w postepowaniu sądowym)

Rada nie była w stanie przyjąć tych poprawek PE. Stanęła ona na stanowisku, że pokrywanie
kosztów postępowania sądowego stanowi zagadnienie z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych i
jest już uregulowane w odrębnej dyrektywie ubezpieczeniowej. Co więcej, system naliczania
kosztów sądowych różni się znacznie w poszczególnych Państwach Członkowskich i
wprowadzenie obowiązku pokrywania kosztów mogłoby doprowadzić do negatywnych skutków
ubocznych w postaci spadku liczby porozumień pozasądowych.
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Poprawki nr 4 i 19 - nowy podpunkt nr 19a i art. 4 pkt 4, dodanie art. 4d pkt 1a (nowy) do
dyrektywy 90/232/EWG
(Okres przedawnienia prawa do zgłaszania roszczeń)

Rada uznała, że wprowadzenie jednolitych okresów. w których poszkodowanemu przysługuje
prawo do żądania odszkodowania, nie przyniesie pożytku. Powodem są różne tradycje prawne i
warunki w Państwach Członkowskich oraz fakt, że nie tylko data, od której liczy się rozpoczęcie
tego okresu, ale także uregulowania dotyczące jego przerwania lub wstrzymania jego biegu, są
niezwykle zróżnicowane. Ponadto wprowadzanie jednolitych okresów wykraczałoby poza cel
dyrektyw w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Poprawki nr 8 i 24 - nowy podpunkt nr 21c i art. 5 pkt 2a (nowy)
(Powołanie organu centralnego do celów gromadzenia danych o wypadkach)

Rada nie podziela przekonania o bezwzględnej powinności powołania centralnego organu
informacyjnego. Chociaż popiera ona działania mające na celu poprawę i przyspieszenie dostępu
do informacji dla wszystkich stron zainteresowanych, zwłaszcza dla osób poszkodowanych, to
jednak proponowany przepis nie jest sformułowany wystarczająco jasno, by określić jak Państwa
Członkowskie miałyby spełnić tą powinność i czy można by wyprowadzić z tej dyrektywy
jakąkolwiek podstawę prawną dla egzekucji wobec Państwa Członkowskiego.  Powołanie
takiego organu centralnego do celów gromadzenia danych policyjnych, wykraczałoby również
poza cel dyrektyw w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Poprawka nr 10 - art. 1 zmieniający art. 2 ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG
(Możliwość kontroli)

Proponowana poprawka ma na celu uniknięcie wykluczenia możliwości systematycznych
kontroli ubezpieczenia pojazdu, które w opinii kilku Państw Członkowskich mogą być
konieczne. Jednakże Rada opowiada się za pozostaniem jak najbliżej projektu Komisji i stoi na
stanowisku, że ostatnie zdanie tego przepisu stwarza wystarczającą równowagę między
interesami wszystkich stron i pozostawia władzom Państw Członkowskich pewien margines
swobody.
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Poprawka nr 28 - art. 2 zmieniający art. 1 ust. 3 dyrektywy 84/5/EWG
(Rewizja kwot)

Rada nie uznała za korzystne zastąpienia przepisu projektu Komisji przepisem proponowanym w
poprawce PE. Po pierwsze przepis w projekcie Komisji przewiduje okresową rewizję kwot w
celu uniknięcia ich dewaluacji z powodu inflacji (jak to wyjaśniono w odnośnym podpunkcie).
Proponowana poprawka nie może zastąpić tego zabezpieczenia na wypadek inflacji. Po drugie
poprawka ta oznaczałaby zakładanie z góry, jakie wyniki przyniesie analiza zebranych w
przyszłości doświadczeń (�będą w wyniku rewizji zwiększane�).

Poprawka nr 16 - art. 4 ust. 3 zmieniający art. 2 dyrektywy 90/232/EWG
(Zakres ochrony ubezpieczeniowej)

Rada uznała, że przyjęcie tej poprawki PE nie przyniesie pożytku. Mogłaby ona wywołać
wrażenie ograniczania czasowego i terytorialnego zasięgu obowiązywania odnośnego przepisu, a
tym samym utrudniać realizację celu zwiększenia swobody przepływu ubezpieczonych.

Poprawka nr 17 - art. 4 ust. 4, dodanie art. 4a do dyrektywy 90/232/EWG
(Określanie przez Państwo Członkowskie umiejscowienia ryzyka)

Rada nie była w stanie przyjąć poprawki PE, ponieważ konieczne jest precyzyjne określenie
Państwa Członkowskiego, które należy uznać za państwo, w którym  umiejscowione jest ryzyko.
Dlatego też Rada postanowiła pozostać przy projekcie Komisji.

Poprawka nr 22 - art. 5, nowy punkt
(Obowiązek przedłożenia �uzasadnionej oferty odszkodowania�)

Rada odrzuciła tą poprawkę z przyczyn formalno-prawnych, jako konsekwencję odrzucenia
poprawek nr 2 i 12.
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3. Istotne innowacje wprowadzone do projektu przez Radę

Art. 1 ust. 5, obecnie: art. 1 ust. 4 - zwiększenie przejrzystości zakresu stosowania
dyrektywy 72/166/EWG

Odniesienie do pozaeuropejskich  terytoriów Państw Członkowskich w art. 6 i 7 ust. 1
dyrektywy 72/166/EWG zostało skreślone w celu zwiększenia przejrzystości aktualnego zakresu
stosowania dyrektyw.

Art. 4 ust. 4, dodanie art. 4e do dyrektywy 90/232/EWG
(Krajowe biura systemu zielonej karty i poprawki redakcyjne)

Rada uwzględniła częściowo poprawkę PE nr 20, zmieniając projekt Komisji w celu
przeniesienia proponowanej funkcji przedstawicieli stron zgłaszających roszczenia na krajowe
biura sysytemu zielonej karty. Dzięki temu omawiany przepis stał sie bardziej przejrzysty i
zdecydowanie bardziej zwięzły. Ponadto Rada rozszerzyła zakres stosowania procedury
uzasadnionej oferty odszkodowania, przewidzianej w czwartej dyrektywie w sprawie
ubezpieczenia komunikacyjnego, na krajowe biura systemu zielonej karty. W tym względzie
dodano odniesienie do art. 1 ust. 3 dyrektywy 72/166/EWG w celu uwidocznienia faktu, iż
odniesienia do �zakładów ubezpieczeń� można w przytoczonych wypadkach interpretować jako
odniesienia do krajowych biur systemu zielonej karty.

4. Podsumowanie

Wspólne stanowisko uchwalone przez Radę pozostaje całkowicie w zgodzie z głównymi
założeniami projektu Komisji. Mimo iż pewne przepisy w większym stopniu uwzgledniają
rozwiązania krajowe, dyrektywa spełni cel upraszczania uregulowań administracyjnych dla
skuteczniejszego wewnętrznego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, biorąc równocześnie pod
uwagę cel zwiększenia ochrony konsumentów i potencjalnych poszkodowanych. Radzie udało
się ponadto uwzględnić kilka głównych poprawek PE, przynajmniej częściowo lub w
założeniach, dążąc do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Parlamentu i stosować się do dobrej
praktyki administracyjnej przy szeregu istotnych punktów.
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1. On 7 June 2002, the Commission submitted to the Council, on the basis of Articles 47 (2), 55

and 95 (1) of the Treaty, the proposal for the above-mentioned Directive. 1

2. Acting in accordance with Article 251 of the Treaty, the European Parliament adopted its

Opinion at first reading on 22 October 2003.2

3. The Economic and Social Committee adopted its Opinion on 26 February 2003. 3

                                                
1 OJ C 227E, 24. 9. 2002, p. 387.
2 Not yet published in OJ.
3 OJ C 95, 23. 4. 2003.p. 45.
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4. On 26 November 2003, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a

common position on the text of the proposal.4

5. The text of the common position now having been established by the legal/linguists the

Permanent Representatives Committee is invited to:

- suggest to the Council, as an "A"-point at one of its forthcoming sessions, to adopt the

common position as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841 OC 869 and to

approve the Council's reasons as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841

OC 869 ADD 1,

- approve the draft statement of the Council's Reasons, as set out in doc. 16182/03

SURE 29 CODEC 1841 OC 869 ADD 1.

_____________

                                                
4 One delegation still holds a parliamentary reservation.
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2002/0124 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council 
Directive amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC 
and Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council on insurance 

against civil liability in respect of the use of motor vehicles 
(Fifth Motor Insurance Directive) 

1. BACKGROUND 

– On 7 June 2002 the Commission adopted a Proposal for a Directive amending 
Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC and 
Directive 2000/26/EC on insurance against civil liability in respect of the use 
of motor vehicles1. The Proposal was submitted to the Council and to the 
European Parliament on the same date.  

– At its plenary session on 26/27 February 20032 Economic and Social 
Committee delivered a favourable opinion on the Proposal with some reserves. 

– The European Parliament adopted a legislative resolution3 embodying its 
opinion on the Commission's Proposal at its plenary session on 
22 October 2003. 

– On 26 April 2004 the Council adopted the common position4 which is the 
object of this communication. 

2. OBJECT OF THE PROPOSAL 

The Proposal aims to revise the existing Motor Insurance Directives in order to: 

(1) update and improve the protection of victims of motor vehicle accidents by 
compulsory insurance; 

(2) fill gaps and clarify certain provisions of the Directives, thereby ensuring 
increased convergence as regards their interpretation and application by the 
Member States; 

                                                 
1 COM(2002) 244 final – 2002/0124 (COD), OJ C 227 E, 24.9.2002, p. 387-392. 
2 OJ C 95, 23.4.2003, p. 45-47. 
3 PE A5-0346/03/fin. Rapporteur W. Rothley. 
4 OJ……….. 
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(3) provide for solutions to problems which arise frequently in order to create a 
more efficient single market in motor insurance. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. General considerations 

3.1.1. The common position adopted by the Council by qualified majority retains indeed 
the essence of the Commission’s Proposal (hereinafter "the Proposal"). It contains 
indeed some improvements in certain aspects. First, it incorporates, fully or in their 
spirit, all the Parliament’s amendments which were accepted by the Commission at 
the Plenary. Second, it meets in some important cases the concern expressed in other 
Parliament’s amendments and contains solutions in the same direction, even if they 
do not fully coincide with such amendments. Finally, the common position also deals 
with some technical issues which were not raised by Parliament.  

3.1.2. The main changes introduced in the common position in comparison with the 
Proposal are commented in detail below. They are classified in two main categories: 
changes which respond to Parliament’s amendments and other changes introduced by 
Council.  

3.2. Changes in the common position responding to Parliament's amendments 

3.2.1. The common position takes account, fully or in their spirit, of the amendments 
adopted by Parliament in its first reading and accepted by the Commission. These 
amendments are as follows:  

• Amendments No. 5 and 20 (Claims representatives): The common position 
(Recital 22 and Article 4) reflects the content of both Parliament’s amendments. 
They aim to avoid that the extension to all accidents of the insurance 
undertakings’ obligation to appoint a claims representative in each Member State 
– as provided for in the Proposal – may overlap with the current 
Green Card Bureaux’ system for the settlement of accidents and hinder its 
functioning.  

• Amendment No. 7 and 21 (Consistency between the 4th Motor Insurance Directive 
and Council Regulation no.°44/2001): The common position, which takes account 
of these amendments, modifies Article 5 of the Proposal and introduces a change 
in Article 4(8) of the Fourth Motor Insurance Directive. It adds in Article 4(8), 
together with the reference to the "Brussels Convention of 27 September 1968 on 
jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters", a 
new mention to the Council Regulation no. 44/2001 of 22 December 2000. This 
Regulation, which has replaced the Brussels Convention with regard to all the 
Member States (except Denmark) was adopted after the Fourth Motor Insurance 
Directive and was not therefore mentioned in this Directive. The reference to both 
legal instruments, Convention and Regulation, is now therefore needed. 
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• Amendment No. 14: (Personal injuries caused by unidentified vehicles): The 
common position (Article 2) modifies the Proposal and takes account of the spirit 
of this amendment. The common position provides that the conditions for the 
personal injuries to be considered significant shall be determined in accordance 
with the Member States legislation and specifies as recommended by Parliament 
that Member States may take into account in this regard whether the injury has 
required “hospital care”.  

• Amendment No. 18 (Claims statements): As pursued by this amendment Article 4 
of the common position ensures that the claim statement should be provided by 
the insurance undertaking at any time on the policyholder’s request. 

3.2.2. The common position also contains other changes which meet the concern expressed 
in other Parliament’s amendments and go therefore in their same direction, even if 
the solution retained by the Council does not fully coincide with such amendments: 

• Amendments No. 25, 27 and 28 (Minimum insurance amounts): The common 
position (Article 2) takes account to a large extent of the Parliament’s requests 
concerning the increase of the minimum amounts of insurance cover. Indeed the 
minimum amount for personal injuries is raised to five millions euros per accident 
as requested by Parliament although the minimum amount for material damages 
has been fixed in one million euros per accident instead of two millions euros 
requested. Furthermore the Common Position grants Member States the option to 
fix a minimum amount of one million euros per victim. The Parliament’s request 
of a transitional period of five years has been retained in the Common Position. 

• Amendments No. 11 and 26 (Derogation from the obligation of insurance in 
favour of certain special vehicles: The First Motor Insurance Directive permits 
Member States to apply derogation from the obligation of insurance in favour of 
certain special categories of vehicles. The Proposal intended to eliminate such 
derogation because, after Schengen, if one of these vehicles crosses the border it 
is not possible to guarantee the other Member States’ right to require on entry the 
possession of a valid green card or a frontier insurance to compensate potential 
victims as provided for in the Directive. However, the common position 
[Articles 1(3)(b) and 5(2)] has kept this derogation following Parliament 
amendments 11 and 26, but introducing a mechanism to ensure compensation to 
any victim of accidents caused by these vehicles either in the Member State in 
which they are based or in any other Member State. This derogation may be 
revised after five years time depending on the experience of application. Finally, 
in order to take account of this change, the common position deletes point 2(ii) of 
Article 5(1) of the Fourth Motor Insurance Directive, but keeps point 5(ii) of 
Article 5(1) of the same Directive. In short: the common position on this point 
follows the spirit of the Parliament’s request and meets at the same time the 
Proposal’s concern to provide full protection to any victim caused by these 
vehicles. 
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3.3. Other changes introduced by the Council in the common position 

The common position has also introduced the following changes which were not 
requested by Parliament: 

• Compensation to victims of accidents caused by vehicles exempted from the 
insurance obligation according to Article 4(a) of the First Motor Insurance 
Directive: The common position [Article 1(3)(a)] ensures that victims of accidents 
caused by vehicles exempted from the insurance obligation according to 
Article 4(a) of the First Motor Insurance Directive in the Member State in which 
they are normally based shall be duly compensated by the authorities or bodies 
designated by the Member State. The First Motor Directive only ensured 
compensation to victims caused abroad by such vehicles but not to victims of 
accidents in the Member State of registration. The common position provides 
furthermore that the Commission shall publish the categories of vehicles affected 
by this derogation as well as the authorities or bodies responsible for 
compensation. These changes reinforce the protection of victims. 

• Territorial scope of the Motor Insurance Directives: In order to clarify the 
territorial scope of application of the Motor Insurance Directives in accordance 
with Article 299 of the Treaty, the common position [Article 1(4)] deletes the 
references to “the non-European territory” of the Member States in Articles 6 
and 7(1) of Directive 72/166/EEC. 

• Pedestrians and cyclists The common position [Article 4(2)] does not fully follow 
the Proposal with regard to the protection of pedestrians and cyclists. However, 
the new wording of this provision stresses that the compulsory insurance of the 
motor vehicle involved must cover personal and property damages suffered by 
pedestrians, cyclists and other non-motorised users of the roads to the extent they 
are entitled to compensation according to national legislation on civil liability. 
This provision goes along the lines of a draft amendment that was considered at 
the EP Legal Affairs Committee, but was not finally retained. 

4. CONCLUSIONS 

The Commission takes the view that the common position retains the key elements of 
the Commission’s Proposal as well as those of the European Parliament amendments 
that were accepted by the Commission. The Commission can commend this common 
position to the European Parliament. 


