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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1114/2011, którą złożył H.W.S. (Niemcy) w sprawie działań włoskiego 
towarzystwa ubezpieczeń

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że włoskie towarzystwo ubezpieczeń odpowiedzialne za 
zaspokojenie roszczenia powstałego w wyniku wypadku drogowego, w którym uczestniczył 
składający petycję, nie odpowiada na wnioski o wypłatę odszkodowania. Składający petycję 
uważa, że problem ten stanowi przesłankę do podjęcia środków na szczeblu europejskim 
mających uregulować współpracę towarzystw ubezpieczeniowych, tak aby obywatele nie 
musieli niepotrzebnie czekać przez długi czas na rozpatrzenie swoich roszczeń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Na szczeblu europejskim obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie terminowego 
przyznawania odszkodowania ofiarom wypadków drogowych spowodowanych przez osoby 
trzecie. W szczególności art. 24 dyrektywy 2009/103/WE zobowiązuje ubezpieczycieli lub 
ich przedstawicieli do przesłania uzasadnionej propozycji odszkodowania stronie 
poszkodowanej w ciągu trzech miesięcy od momentu zgłoszenia roszczenia. Jeśli 
ubezpieczyciele lub ich przedstawiciele nie spełnią powyższego wymogu, istnieją na szczeblu 
krajowym odpowiednie skuteczne i systematyczne administracyjne sankcje finansowe lub 
inne równoważne im sankcje. 
Przyznanie odszkodowania jest niestety uwarunkowane rozwiązaniem wszelkich 
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nierozstrzygniętych kwestii dotyczących odpowiedzialności i określenia należnej kwoty 
odszkodowania. Te szczegółowe kwestie leżą w wyłącznej gestii władz włoskich.

Wdrażanie przepisów UE leży w gestii państw członkowskich. Komisja może podjąć 
działania tylko w przypadku braku transpozycji przepisów UE do prawa krajowego lub 
w przypadku niewłaściwego wdrażania czy też stosowania tych przepisów przez państwo 
członkowskie. W powyższych przypadkach Komisja może wszcząć przeciwko danemu 
państwu członkowskiemu postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Wydaje się jednak, że sprawa przedłożona Komisji może wiązać się 
z przypadkiem naruszenia przez włoskiego ubezpieczyciela zobowiązań nałożonych na niego 
przez włoskie przepisy transponujące prawo unijne do prawa krajowego. Składający petycję 
może w powyższej sprawie zwrócić się o pomoc do włoskiej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń 
ISVAP (http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Składający petycję może 
także rozważyć możliwość dochodzenia swoich praw w sądach krajowych. 
Wnioski

Na szczeblu europejskim obowiązują odpowiednie przepisy w zakresie terminowego 
przyznawania odszkodowania ofiarom wypadków drogowych spowodowanych przez osoby 
trzecie. Ponieważ sprawa przedstawiona w petycji wiąże się z możliwym przypadkiem 
naruszenia przez włoskiego ubezpieczyciela zobowiązań nałożonych na niego przez włoskie 
przepisy transponujące prawo unijne do prawa krajowego, powinna ona zostać rozwiązana na 
szczeblu krajowym.


