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Pytania prejudycjalne 

W razie zderzenia pojazdów, jeżeli wypadek, w wyniku którego 
szkodę na osobie i szkodę materialną poniósł jeden z kierują
cych (poszkodowany, który domaga się odszkodowania), nie 
może zostać przypisany żadnemu z kierujących na zasadzie 
winy, czy jest sprzeczna z prawem wspólnotowym, tj. art. 3 
ust. 1 dyrektywy 72/166/EWG ( 1 ), art. 2 ust. 1 dyrektywy 
84/5/EWG ( 2 ) oraz art. 1 dyrektywy 90/232/EWG ( 3 ) w świetle 
ich wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości, możli
wość rozłożenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (art. 506 
§ 1 i 2 kodeksu cywilnego), które to rozłożenie ma bezpośredni 
wpływ na wysokość odszkodowania, jakie powinno zostać 
przyznane poszkodowanemu za szkodę majątkową i niemająt
kową wynikającą z doznanych obrażeń ciała (skoro takie rozło 
żenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka oznacza proporcjo
nalne obniżenie kwoty odszkodowania)? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszą
cych się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzek
wowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności 
(Dz.U. L 103, str. 1) 

( 2 ) Druga Dyrektywa Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszą
cych się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych 
(Dz.U. L 8, str. 17) 

( 3 ) Trzecia Dyrektywa Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszą
cych się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 
(Dz.U. L 129, str. 33) 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy pkt 48.5 rozdziału VII załącznika do dyrektywy Rady 
91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu i zmieniającej dyrek
tywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG ( 1 ) po zmianach 
wprowadzonych przez dyrektywę Rady 95/29/WE z dnia 
29 lipca 1995 r. zmieniającej dyrektywę 91/628/EWG doty
czącą ochrony zwierząt podczas transportu ( 2 ) znajduje 
zastosowanie do transportu kolejowego? 

2) W przypadku, gdy naruszenie dyrektywy 91/628/EWG nie 
spowodowało śmierci zwierząt, czy sąd jest co do zasady 
zobowiązany do zbadania tego, czy właściwe władze 
państwa członkowskiego zastosowały art. 5 ust. 3 rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 615/98 z dnia 18 marca 1998 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące przyznania 
refundacji wywozowych związane z ochroną żywego bydła 
w czasie transportu ( 3 ) zgodnie z zasadą proporcjonalności? 

( 1 ) Dz.U. L 340, s. 17 
( 2 ) Dz. U. L 148, s. 52 
( 3 ) Dz.U. L 82, s. 19
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