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Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0247/2011, którą złożył Aniello Di Iorio (Włochy) w sprawie 
nieuznawania przez włoskie towarzystwo ubezpieczeniowe niemieckich 
zniżek za bezszkodowość 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że jego włoskie towarzystwo ubezpieczeń komunikacyjnych 
nie uznaje wysokich zniżek za bezszkodowość uzyskanych w Niemczech na przestrzeni lat 
i w zasadzie nie chce przyznać mu żadnej zniżki. Składający petycję uważa, że stanowi to 
dyskryminację i naruszenie prawa do swobodnego przepływu pracowników w UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

W unijnej dyrektywie 2009/103/WE w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych stwierdza się, 
że ubezpieczyciele pojazdów mechanicznych zapewniają posiadaczom swoich polis 
dokumentację szkodową za okres ostatnich pięciu lat. Rozwiązanie to ma umożliwiać 
posiadaczom polis ubezpieczeniowych zmianę ubezpieczyciela w celu uzyskania lepszej 
oferty pod względem ceny i warunków ubezpieczenia. Mimo iż prawodawstwo UE nie 
nakłada na ubezpieczycieli pojazdów obowiązku uwzględniania takiej dokumentacji 
szkodowej podczas obliczania wysokości składek ubezpieczeniowych, we Włoszech 
obowiązuje tzw. system zniżek/zwyżek w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. W 
związku z powyższym osoby ubezpieczone w innym państwie członkowskim UE, które 
posiadają dokumentację szkodową równoważną z włoską dokumentacją szkodową, 
traktowane są z prawnego punktu widzenia w taki sam sposób jak osoby ubezpieczone we 
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Włoszech, co sprawia, że sytuacja opisana przez składającego petycję nie jest działaniem o 
charakterze dyskryminacyjnym. Sytuacja ta nie jest zatem krzywdząca dla obywateli UE, 
którzy chcieliby korzystać z prawa do swobodnego przepływu pracowników. Komisja nie 
może jednak podejmować działań przeciwko podmiotowi prywatnemu w związku z 
nieprzestrzeganiem zasady swobodnego przepływu pracowników za wyjątkiem sytuacji, w 
której istniałby krajowy przepis stanowiący, że ubezpieczyciel we Włoszech z zasady nie 
uwzględnia dokumentacji szkodowej uzyskanej podczas pobytu za granicą. 
Ubezpieczyciele pojazdów we Włoszech uwzględniają podczas obliczania wysokości składek 
ubezpieczeniowych dokumentację szkodową sporządzoną we Włoszech i w innych państwach 
członkowskich, jeśli ta ostatnia jest równoważna z włoską dokumentacją szkodową. Sytuacja 
opisana przez składającego petycję wydaje się zatem pozostawać w zgodzie z 
prawodawstwem UE.


