
Nasz mak: WO/S/158/09 

Do druku nr 2401 
POLSKIE BIURO 

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH 
POLISH MOTOR INSURERS' BUREAU 

Pan Lech Czapla 
Zastepca Szefa 
h c e l a r i i  Sejmu 

ul. Wiejska 41618 
00-902. Warszawa 

Warszawa, dnia 19.10.2009 

Dotyczy: poselskiego pmjektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 
oraz o anianie niektdrych h y c h  ustaw, druk 2401 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uprzejmie prosi o uwzglqdnienie w toku 
prowadzonych prac legislacyjnych nastepujwych uwag odnoswych siq do proponowanych 
przez wnioskodawcdw zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowia;tkowych, Ubezpieczeniowyn Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 124 z 2003, poz. 11 52 z p6in. mianami) 

I. Projektowany zapis art. 2 pkt 18 Xt. a 

Projekt jest niezgodny z art. 6 dy-rektywy 72/166/EEC. 
Jego wprowadzenie przyczynibby sit do uwolnienia na terenfe Unii Europejskiej rucha 
nieubezpieczonych pnyczep zruejmtrowanyeh w paktwach hecich. 

Zwolnienie spod obowitgku ubezpieczenia posiadaczy przyczep powodowatoby ustanie 
obowiqk.~ zawierania umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy przyczep 
zarejestrowanych w paristwach trzecich, takich jak Rosja, Bialod, Ukraina itd. Obecnie 
obowiqek ten adresowany do posiadaczy pojazd6w zarejestrowanych w takich paristwach 
okreJla art. 89 ust.1 ww. ustawy. -is ten stanowi implementacjq art. 6 dyrektywy 
721166tEEC nakladajqej na wsystkie paristwa cdonkowskie obowipk zapewnienia, aby 
pojazdy z paristw trzecich wje- na terytorium Wspdlnoty z wahym ubezpieczeniem OC 
(Zielona Karta lub ubezpieczenie granicme). Wylqzenie przyczep z katalogu pojazddw 
podlegajqcych obowiqzkowemu ubezpieczeniu powodowaloby jednoczeSnie zniesienie tego 
obowiqh i uchylenie podstawy prawnej do przeprowadzauia kontroli w tym zakresie przez 
sWby graniczne, policjq, czy Inspekcjq Transportu Drogowego w odniesieniu do posiadaczy 
przyczep zarej estrowanych za graniq 
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Odstqpienie od zasady obewiqzkowego ubezpieczenia pnyczepy jako pojazdu 
zarejestrowanego bez zachowanir! wylaog6w wynikajqcych z art. 4 dyrektywy 
72/166/EEC powoduje niezgodnoSC nregulowania z art. 3 te jk  dyrektywy. 

Wyiqczenie przyczep, bqdqcych zgodnie z dyrektywq pojazdami mechanicmymi, spod 
obowiqzku ubezpieczenia rodzi koniecnoIC podjqcia czynnotici okreilonych w art. 4 
dyrektywy, a polegajqcych mi& innymi na powiadomieniu h y c h  pahstw czlonkowskich 
oraz Kornisji Empejskiej o Srodkach, jakie podjqto celem zapewnienia, iz szkody 
spowodowane ruchem pojazd6w wyigczonych z obowi@cu ubezpieczenia na terenie innych 
p&tw czlonkowskich b& bez przeszk6d regdowane. 

Sprzecznof C z deklarowmym:celem propomtwsilych d n  
Zwolnienie spod obowi- ubezpieczenia zgodnie z projektem obejmuje nie tylko podmioty 
gospodarcze ale wszystkich posiadaczy przyczep, co nie jest jak siq wydaje zamierzeniem 
projektodawcbw ustawy 

II. Projektowany art. 29 ast. 1 pkt l a  

Odstqpienie od zasady ob+mego ubezpieczenia pojazdu wprowadzonego 
bezprawnie do ruchu. 

Proponowane rozwi&e jest niezgodne z M c j q  ochromq ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazd6w - osiabia pozycjq poszkodowanego. Majqc na uwadze przepisy wprowadzajqce 
obowiqxk ubezpieczenia dla posiadaczy pojazd6w niedopuszczonych do ruchu, a mimo to 
wprowadzanych do ruchu (art. 29 ust. I pkt 4,5,6) zasadne byioby zobowiqzanie posiadacza 
pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do zawarcia umowy ubezpieczenia r6wnie2 przed 
faktycznym wprowadzeniem pojazdu do ruchu, a nie tylko przed *em okresu na ktbry 
pojazd zostal cmowo wycofany z ruchu 

111. Projektowany art. 37 ask1 pkt 3 

Wprowadzenie odpowiedzialnoki posindaaa poj&a ciqgnqcego za szkody 
spowodowane pnyczepq odlqczonq odnosi skntek r6wnie& wobec posiadaczy pojazd6w 
zarejestrowanych za granicq - bez zapewnienia mechanivnu umoiliwiajqcego 
egzekwowanie uprawniei os6B poszkodow~~ych. 

Praktyka PBUK w likwidacji szk6d komudcacyjnych spowodowanych przez pojazdy 
zarejestrowane za granicq wskazuje, i e  
11 w wielu przypadkach naleky spodziewaC siq istotnych trudnotici w identyfikacji pojazdu 
ciqgnqcego, a tym samym jego ubezpieczyciela, szczeg6ln.e w odniesieniu do pojazd6w 
spoza UE. 
21 w przypadku zidentyiikowania pojazdu ci-go, pny braku ubezpieczenia pnyczepy 
zagraniczny ubezpieczyciel w e  kwestionowd swojq odpowiedzialnoi6 odszkodowawcq 
argumentuj qc, i8 ubezpieczeniem obj qty by4 jdynie pojazd ciqgqcy. 
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Naleiy ponadto zauwa&yC, i?e kndencje rozwiqah stosowanych w wiqkszoici p&tw UE sq 
odwrotne od proponowanych w projekcie ustawy i polegaja na utrzymywaniu obowia&u 
zawierania um6w OC w odniesieniu do przyczep, a przede wszystkim zabezpieczeniu 
poszkodowanemu ruchem zes& pojazd6w realnych rnofiwohci dochodzenia roszczeri od 
ubezpieczyciela przyczepy w sytuacji, gdy nie zidentyfikowano ci&a. 
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