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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0875/2008, którą złożył Per Gustav Åke Gustafsson (Szwecja), w sprawie 
ubezpieczenia łodzi turystycznych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka w Hiszpanii, wymienia poważne problemy, które napotyka 
ze strony hiszpańskiej agencji ubezpieczeniowej MAPFRE po tym jak sztorm zniszczył 
należącą do jego córki łódź turystyczną zarejestrowaną w Szwecji. Składający petycję uważa, 
że agencja ubezpieczeniowa, rozpatrując wniosek o odszkodowanie, złamała przepisy 
dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zajął się tą 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich zbliża przepisy prawne, rozporządzenia i przepisy 
administracyjne państw członkowskich odnoszące się do nieuczciwych warunków 
w umowach zawieranych pomiędzy sprzedającym lub dostawcą a konsumentem.

Warunki umowy będące odzwierciedleniem obowiązujących przepisów ustawowych lub 
wykonawczych nie podlegają postanowieniom przedmiotowej dyrektywy.

Przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do tych warunków umowy, które nie 
były negocjowane indywidualnie. Warunki umowy zawsze zostaną uznane za 
niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał 
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w związku z tym wpływu na ich treść, zwłaszcza jeśli zostały przedstawione konsumentowi 
w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej.

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą warunki umowy, które nie były indywidualnie 
negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej 
wiary, powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron 
ze szkodą dla konsumenta.

Załącznik do przedmiotowej dyrektywy zawiera przykładowy i niewyczerpujący wykaz 
warunków, które mogą być uznane za nieuczciwe. Lit. q) rzeczonego załącznika odnosi się na 
przykład do warunków, których przedmiotem lub skutkiem jest „wyłączenie lub ograniczenie 
prawa konsumenta do wystąpienia z powództwem lub skorzystania z innego środka 
zabezpieczającego, zwłaszcza zaś żądanie od konsumenta poddania sporów wyłącznie pod 
arbitraż nieobjęty przepisami prawa, bezprawne ograniczenie dostępności dowodów lub 
przerzucenie na konsumenta ciężaru dowodu, który w związku ze stosowanym prawem 
powinna dostarczyć druga strona umowy”.

Państwa członkowskie zobowiązane były wprowadzić w życie przepisy prawne, 
rozporządzenia i przepisy administracyjne wymagane w kontekście zgodności 
z przedmiotową dyrektywą do 31 grudnia 1994 r., zaś postanowienia przedmiotowej 
dyrektywy mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych po 31 grudnia 1994 r.

W następstwie transponowania przedmiotowej dyrektywy do systemu krajowego to właśnie 
sądy krajowe w poszczególnych państwach członkowskich odpowiadają za sprawdzenie, czy 
warunki umowy, które nie były negocjowane indywidualnie, mogą zostać uznane za 
nieuczciwe zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowej dyrektywie, tj. jeśli stoją 
w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą nierównowagę wynikających 
z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

Ponadto poza jedynym tylko wyjątkiem, jakim jest ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych, które przez wiele lat zgodnie 
z prawem UE było obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich, dyrektywy 
ubezpieczeniowe nie określają dokładnej treści polityk ubezpieczeniowych ani też warunków 
szczególnych.
Na koniec należy zauważyć, że Komisja, biorąc pod uwagę jej kompetencje wynikające 
z Traktatu, nie może interweniować w kwestii sporów pomiędzy obywatelami i dostawcami 
usług finansowych.
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