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FÆLLES HOLDNING (EF) Nr.   /99

FASTLAGT AF RÅDET DEN 21. MAJ 1999 

MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

DIREKTIV 99/   /EF

OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM

 ANSVARSFORSIKRING FOR MOTORKØRETØJER OG OM ÆNDRING AF 

DIREKTIV 73/239/EØF OG 88/357/EØF

(Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)



1) EFT C 343 af 13.11.1997, s. 11.
2) EFT C 157 af 25.5.1998, s. 6.
3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16.7.1998 (EFT C 292 af

21.9.1998, s. 123), Rådets fælles holdning af      (endnu ikke
offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af      
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 99/  /EF

af

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om

 ansvarsforsikring for motorkøretøjer og om ændring af 

direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF

(Fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske

Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,1)

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Ud-

valg ,2)

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 , og3)

ud fra følgende betragtninger:



1) EFT L 103 af 2.5.1972, s. 1, specialudgave 1972 (II), s. 345.
Direktivet er senest ændret ved direktiv 84/5/EØF (EFT L 8 af
11.1.19 84, s. 17).

2) EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 92/49/EØF (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1).
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1) Der er i øjeblikket forskelle mellem medlemsstaternes love,

regler og administrative bestemmelser om ansvarsforsikring for

motorkøretøjer, og disse forskelle hæmmer den frie bevægelig-

hed for personer og forsikringstjenester;

2) disse bestemmelser bør derfor tilnærmes hinanden for at for-

bedre det indre markeds funktion;

3) ved direktiv 72/166/EØF  vedtog Rådet bestemmelser om ind-1)

byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvars-

forsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikrings-

pligtens overholdelse;

4) ved direktiv 88/357/EØF  vedtog Rådet bestemmelser om sam-2)

ordning af love og administrative bestemmelser vedrørende

direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring, og

bestemmelser for faktisk at lette den frie udveksling af

tjenesteydelser;



1) EFT C 308 af 20.11.1995, s. 108.
2) Rådets andet direktiv (84/5/EØF) af 30. december 1983 om ind-

byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvars-
forsikring for motorkøretøjer (EFT L 8 af 11.1.1984, s. 17).
Direktivet er senest ændret ved direktiv 90/232/EØF (EFT L 129
af 19.5.1990, s. 33).

3) Rådets tredje direktiv (90/232/EØF) af 14. maj 1990 om indbyr-
des tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsfor-
sikring for motorkøretøjer (EFT L 129 af 19.5.1990, s. 33).
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5) gennem ordningen med bureauer for det grønne forsikringskort

sikres der en problemløs afvikling af en skadessag efter et

uheld i skadelidtes eget land, selv når modparten kommer fra

et andet europæisk land;

6) ordningen med bureauer for det grønne forsikringskort kan ikke

løse alle vanskeligheder for en skadelidt, som må gøre sine

krav gældende i en anden medlemsstat over for en dér bosidden-

de modpart og et forsikringsselskab, der har fået sin

administrative godkendelse dér (et fremmed retssystem, et

fremmed sprog, en uvant afviklingsprocedure og en ofte uaccep-

tabelt lang afviklingstid);

7) ved beslutning af 26. oktober 1995 om afvikling af skadessager

efter færdselsuheld uden for skadelidtes hjemland  tog1)

EuropaParlamentet et initiativ i medfør af traktatens arti-

kel 192, stk. 2, og opfordrede Kommissionen til at afhjælpe

disse problemer ved at fremsætte forslag til et direktiv, som

skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet;

8) der er et reelt behov for at udbygge de ordninger, der blev

indført ved direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF  og 90/232/EØF ,2) 3)

for at sikre en ensartet behandling af personer, der har lidt

tab eller skade ved uheld forvoldt af motorkøretøjer, uanset

hvor i Fællesskabet uheldet sker; der er mangler i forbindelse

med afviklingen af skadelidtes erstatningskrav efter uheld i

en anden medlemsstat end den, hvor skadelidte er bosat;
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9) dette indebærer, at skadelidte får mulighed for at rejse krav

direkte mod det selskab, hvor skadevolder er forsikret;

10)

en tilfredsstillende løsning på disse problemer kunne være, at 

skadelidte, der har lidt tab eller skade som følge af uheld

forvoldt af motorkøretøjer i en anden medlemsstat end den, hvor

skadelidte er bosat, kan fremsætte sit skadeserstatningskrav i

sin egen medlemsstat over for en skadebehandlingsrepræsentant,

som skadevolders forsikringsselskab har udpeget dér;

11)

denne løsning ville indebære, at skade, der er lidt uden for

skadelidtes hjemland, kan behandles på en måde, som skadelidte

er fortrolig med;

12)

en sådan ordning med en skadebehandlingsrepræsentant i

skadelidtes hjemland ville ikke berøre spørgsmålet om, hvilken

materiel ret der konkret skal anvendes eller om den retslige

kompetence;

13)

i forbindelse med indførelse af en ordning med en skadebehand-

lingsrepræsentant, er det et logisk supplement at give

skadelidte mulighed for at rejse krav direkte mod det pågælden-

de selskab, hvilket endvidere vil forbedre retsstillingen for

personer, der har lidt tab eller skade som følge af uheld

forvoldt af motorkøretøjer uden for den medlemsstat, hvor de

pågældende er bosat;



1) Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samord-
ning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser
om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bort-
set fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3). Direk-
tivet er senest ændret ved direktiv 95/26/EF (EFT L 168 af
18.7.1995, s. 7).

2) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af
love og administrative bestemmelser vedrørende direkte
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring
af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsi-
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14)
for at afhjælpe de pågældende mangler bør den medlemsstat, hvor
forsikringsselskabet har fået sin tilladelse til at drive for-
sikringsvirksomhed, pålægge selskabet at udpege skadebehand-
lingsrepræsentanter, der er bosat eller etableret i de andre
medlemsstater; en sådan repræsentant skal indsamle alle de
nødvendige oplysninger i forbindelse med erstatningskrav som
følge af uheld forvoldt af motorkøretøjer og, på
forsikringsselskabets vegne og for dettes regning, på passende
måde behandle kravene, herunder udbetale erstatning for for-
voldt skade; skadebehandlingsrepræsentanten skal være bemyndi-
get til at repræsentere selskabet over for personer, der har
lidt skade som følge af sådanne uheld, og til at repræsentere
selskabet over for nationale myndigheder, herunder, om nødven-
digt, repræsentere det ved domstolene, i det omfang dette er
foreneligt med den internationale privatrets regler om retter-
nes kompetence;

15)
skadebehandlingsrepræsentantens virksomhed udgør ikke et til-
strækkeligt grundlag for at fastslå domstolskompetence i den
medlemsstat, hvor skadelidte er bosat, medmindre der er hjemmel
herfor i den internationale privatrets regler om retternes
kompetence;

16)
det bør være en af betingelserne for at få adgang til og for
fortsat at udøve forsikringsvirksomhed i klasse 10 under
punkt A i bilaget til direktiv 73/239/EØF , bortset fra1)

fragtførerens ansvar, at der udpeges repræsentanter, der er
bemyndiget til at behandle skadessager; denne betingelse bør
derfor opfyldes ved den administrative tilladelse, der er
udstedt af myndighederne i den medlemsstat, hvor forsikrings-
selskabet har sit hjemsted, som defineret i afsnit II i direk-
tiv 92/49/EØF ; denne betingelse bør ligeledes gælde selska-2)



kringsdirektiv) (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1). Direktivet er
ændret ved direktiv  95/26/EF (EFT L 168 af 18.7.1995, s. 7).
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ber, hvis hjemsted ligger uden for Fællesskabet, men som har
fået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i en af
Fællesskabets medlemsstater; på dette punkt bør direktiv
73/239/EØF derfor ændres og suppleres;
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17)

ud over at det bør sikres, at forsikringsselskabet har en

repræsentant i skadelidtes hjemland, bør skadelidte have

sikkerhed for, at sagen behandles hurtigst muligt; de nationale

lovgivninger bør derfor indeholde passende effektive og syste-

matiske økonomiske eller tilsvarende administrative sanktioner

- som f.eks. et påbud kombineret med administrative bøder,

regelmæssig rapportering til tilsynsorganer, kontrol på stedet,

offentliggørelse i den nationale lovtidende og i pressen,

suspension af et selskabs aktiviteter (forbud mod at indgå nye

aftaler i et vist tidsrum), udpegelse af en særlig repræsentant

for tilsynsmyndighederne, der skal kontrollere, at forretnin-

gerne føres i overensstemmelse med forsikringslovgivningen,

inddragelse af en virksomheds tilladelse, sanktioner over for

ledelsen - mod det ansvarlige forsikringsselskab, hvis selska-

bets repræsentant ikke efterkommer sin pligt til at fremsætte

et erstatningstilbud inden for en rimelig frist; dette er ikke

til hinder for, at der anvendes enhver anden foranstaltning,

især i henhold til tilsynslovgivningen, der måtte anses for

hensigtsmæssig; for at forsikringsselskabet kan fremsætte et

begrundet tilbud inden for den fastsatte frist, kræves det dog,

at der ikke er uenighed om ansvaret og de lidte tab og skader;

det begrundede erstatningstilbud bør være skriftligt og inde-

holde grundlaget for vurderingen af ansvaret og skaden;
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18)

disse sanktioner bør suppleres med en bestemmelse om, at der

skal betales renter af det beløb, som forsikringsselskabet

tilbyder i erstatning, eller som en domstol tilkender skadelid-

te, såfremt tilbuddet ikke er blevet fremsat inden for den

fastsatte frist; hvis medlemsstaterne allerede har nationale

bestemmelser om renter ved forsinket betaling, kan gennemførel-

sen af en sådan bestemmelse ske ved henvisning hertil;

19)

personer, der lider tab eller skade som følge af uheld forvoldt

af motorkøretøjer, har undertiden vanskeligt ved at få oplyst

navnet på det forsikringsselskab, som har ansvarsforsikret det

motorkøretøj, der er impliceret i et uheld;

20)

medlemsstaterne bør i disse personers interesse oprette infor-

mationskontorer for at sikre, at sådanne oplysninger kan til-

vejebringes hurtigt; informationskontorerne skal desuden stille

oplysninger til rådighed for skadelidte om skadebehandlings-

repræsentanter; det er påkrævet, at informationskontorerne

samarbejder med hinanden og reagerer hurtigt på anmodninger om

oplysninger fra informationskontorer i andre medlemsstater; det

er hensigtsmæssigt at indsamle oplysninger om, hvornår forsik-

ringsdækningen faktisk er ophørt, men ikke om udløbet af poli-

cens oprindelige gyldighedsperiode, hvis aftalen er forlænget

stiltiende;



1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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21)

der bør fastsættes særlige bestemmelser vedrørende køretøjer

(f.eks. offentlige eller militære køretøjer), som er undtaget

fra pligten til at tegne ansvarsforsikring;

22)

skadelidte kan have en berettiget interesse i at blive under-

rettet om, hvem der er ejeren eller den sædvanlige fører eller

den registrerede indehaver af køretøjet, f.eks. hvis der kun

kan fås erstatning fra disse personer, fordi køretøjet ikke er

behørigt forsikret, eller skaden overstiger forsikringssummen;

disse oplysninger bør følgelig også stilles til rådighed;

23)

bestemte oplysninger som f.eks. navn og adresse på ejeren eller

den sædvanlige fører og forsikringspolicens nummer eller

køretøjets registreringsnummer er personoplysninger i henhold

til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af

24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-

delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling

af sådanne oplysninger ; den behandling af personoplysninger,1)

som nærværende direktiv indebærer, bør derfor være i overens-

stemmelse med de nationale foranstaltninger, der er truffet i

medfør af direktiv 95/46/EF; navn og adresse på den sædvanlige

fører bør kun meddeles, hvis dette har hjemmel i den nationale

lovgivning;
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24)

der bør oprettes et erstatningsorgan, som skadelidte kan rette

henvendelse til, hvis forsikringsselskabet ikke har udpeget en

repræsentant eller forhaler sagen betydeligt, eller hvis

forsikringsselskabet ikke kan identificeres, og som skal sikre,

at skadelidte får erstatning; erstatningsorganet bør kun træde

ind i sjældne konkrete tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke

efterkommer sine forpligtelser til trods for truslerne om sank-

tioner;

25)

erstatningsorganet skal kun afgøre erstatningsspørgsmålet med

hensyn til tab eller skade, som skadelidte har lidt, hvis sagen

kan bedømmes objektivt, og organet skal derfor begrænse sine

aktiviteter til - uden at behandle sagen - at kontrollere, at

der er fremsat et erstatningstilbud i overensstemmelse med de

fastsatte tidsfrister og procedurer;

26)

juridiske personer, der i henhold til lov indtræder i skadelid-

tes erstatningskrav over for skadevolderen eller dennes forsik-

ringsselskab (f.eks. andre forsikringsselskaber eller organer

inden for den sociale sikring) bør ikke have ret til at frem-

sætte det pågældende erstatningskrav over for erstatningsorga-

net;
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27)

erstatningsorganet bør have ret til subrogation i den udstræk-

ning, det har ydet erstatning til skadelidte; for at gøre det

lettere at gennemtvinge erstatningsorganets krav mod forsik-

ringsselskabet, hvis dette har undladt at udpege en repræsen-

tant eller forhaler sagen betydeligt, bør organet i skadelidtes

hjemland automatisk have ret til refusion med ret til at lade

erstatningsorganet i det land, hvor forsikringsselskabet har

sit etablerede forretningssted, indtræde i skadelidtes rettig-

heder; dette organ vil bedre kunne indlede regressøgsmål mod

forsikringsselskabet;

28)

selv om medlemsstaterne kan tillægge forelæggelsen af et

erstatningskrav for erstatningsorganet subsidiær karakter, bør

skadelidte ikke være forpligtet til at forelægge sit erstat-

ningskrav for skadevolderen, inden han forelægger det for

erstatningsorganet; skadelidtes stilling bør i dette tilfælde

mindst være den samme, som når der forelægges et krav for en

garantifond efter artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF;

29)

denne ordning vil kunne gennemføres ved indgåelse af en aftale

mellem de erstatningsorganer, medlemsstaterne har oprettet

eller anerkendt, hvori der fastsættes bestemmelser om disse

organers funktion og forpligtelser samt om fremgangsmåden ved

refusion;
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30)

hvis forsikringsselskabet for et køretøj ikke kan identifi-

ceres, bør det sikres, at den endelige debitor for det beløb,

skadelidte får udbetalt i erstatning, er garantifonden - som

omhandlet i artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF - i den

medlemsstat, hvor det uforsikrede køretøj, der har forvoldt

uheldet, er hjemmehørende; hvis køretøjet er ukendt, skal det

sikres, at den endelige debitor er garantifonden - som omhand-

let i artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF - i den medlems-

stat, hvor uheldet er sket -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Dette direktiv har som mål at fastsætte særlige bestemmelser for

skadelidte, der er berettiget til erstatning for tab eller skade

som følge af uheld i en anden medlemsstat end den, hvor skadelid-

te er bosat, forvoldt af køretøjer, der er forsikret og hjemme-

hørende i en medlemsstat.
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Artikel 4 og 6 finder kun anvendelse i tilfælde af uheld, der er

forvoldt af et køretøj:

a) som er forsikret gennem et etableret forretningssted i en

anden medlemsstat end den, hvor skadelidte er bosat, og

b) som er hjemmehørende i en anden medlemsstat end den, hvor

skadelidte er bosat.

Artikel 7 finder ligeledes anvendelse på uheld, der er forvoldt

af køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland og omfattet af

artikel 6 og 7 i direktiv 72/166/EØF.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "forsikringsselskab": et selskab, som har opnået administrativ

tilladelse i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv

73/239/EØF eller artikel 23, stk. 2, i direktiv 73/239/EØF

b) "etableret forretningssted": et forsikringsselskabs vedtægts-

mæssige hjemsted, agentur eller filial, som defineret i arti-

kel 2, litra c), i direktiv 88/357/EØF
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c) "køretøj": et køretøj som defineret i artikel 1, stk. 1, i

direktiv 72/166/EØF

d) "skadelidte": en skadelidt som defineret i artikel 1, stk. 2,

i direktiv 72/166/EØF

e) "den medlemsstat, i hvilken køretøjet er hjemmehørende": det

område, hvor køretøjet er hjemmehørende som defineret i arti-

kel 1, stk. 4, i direktiv 72/166/EØF.

Artikel 3

Direkte krav

Medlemsstaterne sikrer, at skadelidte ved uheld i en anden

medlemsstat end den, hvor skadelidte er bosat, kan rejse krav

direkte mod det forsikringsselskab, som har ansvarsforsikret

skadevolder.

Artikel 4

Repræsentant bemyndiget til at behandle skadessager

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at

sikre, at ethvert forsikringsselskab, der dækker risici i forsik-

ringsklasse 10 under punkt A i bilaget til direktiv 73/239/EØF,

bortset fra fragtførerens ansvar, udpeger en

skadebehandlingsrepræsentant i alle andre medlemsstater end den,

hvor selskabet har fået sin administrative tilladelse. Denne

repræsentant behandler og afvikler skadessager i forbindelse med

uheld i de i artikel 1 omhandlede tilfælde.

Skadebehandlingsrepræsentanten skal være bosat eller etableret i

den medlemsstat, hvor han er udpeget.
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2.  Skadebehandlingsrepræsentanten indsamler i forbindelse med

sådanne erstatningskrav alle de oplysninger, der er nødvendige

for afvikling af skadessagerne og tager de nødvendige skridt til

at forhandle en afgørelse heraf. Kravet om udpegelse af en

skadebehandlingsrepræsentant afskærer ikke skadelidte eller

skadelidtes forsikringsselskab fra at rejse krav direkte mod

skadevolderen eller skadevolderens forsikringsselskab.

3.  Skadebehandlingsrepræsentanten skal have tilstrækkelig

bemyndigelse og tilstrækkelige sprogkundskaber til at

repræsentere forsikringsselskabet over for skadelidte i de i

artikel 1 omhandlede tilfælde, samt til fuldt ud at imødekomme

skadelidtes krav.

4.  Medlemsstaterne indfører en forpligtelse belagt med passende,

effektive og systematiske økonomiske eller tilsvarende

administrative sanktioner, for at sikre, at der senest tre

måneder efter den dato, hvor skadelidte fremsatte sit

erstatningskrav enten direkte over for skadevolderens

forsikringsselskab eller over for den repræsentant, selskabet har

bemyndiget til at behandle skadessager:

a) af skadevolderens forsikringsselskab eller dets

skadebehandlingsrepræsentant fremsættes et begrundet

erstatningstilbud i tilfælde, hvor ansvaret ikke bestrides, og

tabet er opgjort, eller,



*) 5 år og 6 måneder efter datoen for dette direktivs
ikrafttræden.

1) EFT C 27 af 26.1.1998, s. 1 (konsolideret udg.).
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b) af det forsikringsselskab, som erstatningskravet er fremsat

over for, eller af dettes skadebehandlingsrepræsentant gives

et begrundet svar på de punkter, der er omhandlet i

erstatningskravet, hvis ansvaret afvises eller ikke er klart

fastlagt, eller hvis skadelidtes tab ikke er endeligt opgjort.

Medlemsstaterne indfører bestemmelser med henblik på at sikre, at

der betales renter af det beløb, som forsikringsselskabet

tilbyder i erstatning, eller som en domstol tilkender skadelidte,

såfremt tilbuddet ikke er fremsat inden for tre måneder.

5.  Kommissionen rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om

gennemførelsen af stk. 4, første afsnit, og om bestemmelsens

virkning samt om nationale sanktionsbestemmelsers

overensstemmelse inden den ...  og forelægger om nødvendigt*)

forslag.

6.  Udpegelsen af en skadebehandlingsrepræsentant kan ikke i sig

selv betragtes som oprettelse af et agentur eller en filial i

henhold til artikel 1, litra b), i direktiv 92/49/EØF, og

skadebehandlingsrepræsentanten betragtes ikke som et etableret

forretningssted i henhold til artikel 2, litra c), i direktiv

88/357/EØF eller et forretningssted i henhold til Bruxelles-

konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om

fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder

handelssager. 1)
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Artikel 5

Informationskontorer

1.  Hver medlemsstat sørger for at oprette eller anerkende et

informationskontor, der med henblik på at give skadelidte

mulighed for at søge erstatning skal:

a) føre et register, som indeholder følgende oplysninger:

1) registreringsnumrene på de motorkøretøjer, som er

hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

2) i)numrene på de forsikringspolicer, der dækker disse

køretøjer for risici i forsikringsklasse 10 under

punkt A i bilaget til direktiv 73/239/EØF, bortset fra

fragtførerens ansvar, og såfremt policens

gyldighedsperiode er udløbet, ligeledes datoen for

forsikringsdækningens ophør

ii)nummeret på det grønne kort eller på grænseforsikrings-

policen, hvis køretøjet er dækket af et af disse dokumenter,

såfremt køretøjet er undtaget i henhold til artikel 4,

litra b), i direktiv 72/166/EØF

3) de forsikringsselskaber, der dækker disse køretøjer for

risici i forsikringsklasse 10 under punkt A i bilaget

til direktiv 73/239/EØF, bortset fra fragtførerens

ansvar, og de skadebehandlingsrepræsentanter, som

forsikringsselskaberne har udpeget i henhold til

artikel 4, og som er anmeldt til informationskontoret i

henhold til denne artikels stk. 2
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4) en liste over de køretøjer, der i hver medlemsstat er

undtaget fra pligten til at være dækket af en

ansvarsforsikring, jf. artikel 4, litra a) og b), i

direktiv 72/166/EØF

5) for så vidt angår de køretøjer, der er omhandlet i

nr. 4:

i) navnet på den myndighed eller det organ, der i overens-

stemmelse med artikel 4, litra a), andet afsnit, i

direktiv 72/166/EØF er udpeget som ansvarligt for at

erstatte skadelidte tabet i de tilfælde, hvor den

procedure, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, første

led, i direktiv 72/166/EØF, ikke kan finde anvendelse,

hvis køretøjet er omfattet af undtagelsen i artikel 4,

litra a), i direktiv 72/166/EØF

ii)navnet på det organ, der dækker køretøjet i den medlems-

stat, hvor det er hjemmehørende, hvis køretøjet er omfattet

af undtagelsen i artikel 4, litra b), i direktiv 72/166/EØF

b) eller koordinere indsamling og formidling af disse

oplysninger

c) og bistå berettigede personer med at få adgang til de i

litra a), nr. 1), 2), 3), 4) og 5), nævnte oplysninger.
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De i litra a), nr. 1), 2) og 3), omhandlede oplysninger opbevares

i et tidsrum af 7 år efter køretøjets slettelse i registret eller

forsikringsaftalens ophør.

2.  Forsikringsselskaber, som er omhandlet i stk. 1), litra a),

nr. 3), giver informationskontorerne i alle medlemsstaterne op-

lysning om navn og adresse på den skadebehandlingsrepræsentant,

de har udpeget i den pågældende medlemsstat i henhold til

artikel 4.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at skadelidte inden for 7 år efter

uheldet har ret til fra informationskontoret i den medlemsstat,

hvor skadelidte er bosat, eller i den medlemsstat, hvor

motorkøretøjet er hjemmehørende, eller hvor uheldet fandt sted,

at få følgende oplysninger:

a) forsikringsselskabets navn og adresse

b) nummeret på forsikringspolicen og

c) navn og adresse på forsikringsselskabets

skadebehandlingsrepræsentant i den medlemsstat, hvor

skadelidte er bosat.

Informationskontorerne skal samarbejde.
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4.  Informationskontoret oplyser skadelidte om ejerens, den

sædvanlige førers eller den registrerede indehavers navn og

adresse, hvis skadelidte har en berettiget interesse i at få

disse oplysninger. For at kunne give sådanne oplysninger

henvender kontoret sig navnlig:

a) til forsikringsselskabet eller

b) det centrale register for motorkøretøjer.

Hvis køretøjet er undtaget i henhold til artikel 4, litra a), i

direktiv 72/166/EØF, meddeler informationskontoret skadelidte

navnet på den myndighed eller det organ, der i henhold til andet

afsnit i samme litra i nævnte direktiv er udpeget til at yde de

skadelidte erstatning i de tilfælde, hvor den procedure, der er

omtalt i artikel 2, stk. 2, første led, i nævnte direktiv, ikke

kan finde anvendelse.

Hvis køretøjet er undtaget i henhold til artikel 4, litra b), i

direktiv 72/166/EØF, meddeler informationskontoret skadelidte

navnet på det organ, der dækker køretøjet i det land, hvor det er

hjemmehørende.

5.  Behandlingen af de personoplysninger, som nævnes i de

foregående stykker, skal finde sted i overensstemmelse med

nationale foranstaltninger truffet i henhold til direktiv

95/46/EF.



14247/98 REV 1 KSH/pbn DK
- 21 -

Artikel 6

Erstatningsorganer

1.  Hver medlemsstat sørger for at oprette eller anerkende et

erstatningsorgan, der kan udbetale erstatning til skadelidte i de

i artikel 1 omhandlede tilfælde.

En sådan skadelidt kan indgive erstatningskrav til erstatnings-

organet i sin bopælsmedlemsstat:

- hvis forsikringsselskabet eller skadebehandlingsrepræsentanten

ikke har givet et begrundet svar på det fremsatte

erstatningskrav inden for en frist på tre måneder fra det

tidspunkt, hvor skadelidte indgav sit erstatningskrav til det

forsikringsselskab, der forsikrer det køretøj, hvis anvendelse

var årsag til uheldet, eller til dettes

skadebehandlingsrepræsentant, eller

- hvis forsikringsselskabet ikke har udpeget en skadebehandlings-

repræsentant i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat, i

overensstemmelse med artikel 4, stk. 1. De skadelidte kan i så

fald ikke indgive erstatningskrav til erstatningsorganet, hvis

de har indgivet erstatningskrav direkte til det selskab, der

forsikrer det køretøj, hvis anvendelse var årsag til uheldet,

og har modtaget et begrundet svar senest tre måneder efter

indgivelsen af erstatningskravet.

De skadelidte kan ikke fremsætte erstatningskrav over for erstat-

ningsorganet, hvis de har anlagt søgsmål direkte mod

forsikringsselskabet.
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Erstatningsorganet træder ind senest to måneder efter, at

skadelidte har fremsat sit erstatningskrav over for dette organ,

men afslutter behandlingen af sagen, hvis forsikringsselskabet

eller skadebehandlingsrepræsentanten efterfølgende giver et

begrundet svar på erstatningskravet.

Erstatningsorganet underretter øjeblikkelig:

a) skadevolderens forsikringsselskab eller

skadebehandlingsrepræsentanten

b) erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor det

forsikringsselskab, der har udstedt forsikringspolicen, har

sit etablerede forretningssted

c) skadevolderen, hvis denne er kendt,

om, at det har modtaget et erstatningskrav fra skadelidte, og at

det vil behandle kravet senest to måneder efter, at skadelidte

har fremsat sit erstatningskrav.

Denne bestemmelse griber ikke ind i medlemsstaternes ret til at

tillægge eller undlade at tillægge erstatningsorganets

intervention en subsidiær karakter samt til at give regler for

regresretten mellem dette organ, den eller de for uheldet

ansvarlige og andre forsikringsselskaber eller organer inden for

den sociale sikring, der skal yde skadelidte erstatning for samme

skade. Medlemsstaterne må imidlertid ikke tillade, at organet gør

udbetaling af erstatning betinget af, at skadelidte på nogen måde

godtgør, at den ansvarlige part er ude af stand til at betale

eller nægter at betale.
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2.  Det erstatningsorgan, som har ydet erstatning til skadelidte

i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat, kan kræve refusion

af den udbetalte erstatning af erstatningsorganet i den

medlemsstat, hvor det forsikringsselskab, der har udstedt

forsikringspolicen, har sit etablerede forretningssted.

Sidstnævnte organ indtræder i skadelidtes rettigheder over for

skadevolderen eller dennes forsikringsselskab i den udstrækning,

erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat,

har ydet denne erstatning for tabet eller den lidte skade. Hver

medlemsstat har pligt til at anerkende en sådan subrogation, der

er fastsat af en anden medlemsstat.

3.  Bestemmelserne i denne artikel har virkning:

a) efter at der er indgået en aftale mellem de

erstatningsorganer, der er oprettet eller anerkendt af

medlemsstaterne, om deres funktion og forpligtelser og om

fremgangsmåden ved refusion

b) fra den dato, som Kommissionen fastsætter, efter at den i

nært samarbejde med medlemsstaterne har forvisset sig om, at

en sådan aftale er indgået,

og de finder anvendelse, så længe aftalen gælder.



*) 5 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om

gennemførelsen af denne artikel og om dens virkning, inden den

...  og fremlægger om nødvendigt forslag.*)

Artikel 7

Er køretøjet ukendt, eller er det ikke inden for to måneder efter

uheldet muligt at identificere forsikringsselskabet, kan

skadelidte rette en anmodning om erstatning til

erstatningsorganet i den medlemsstat, hvor skadelidte er bosat.

Erstatningen ydes i henhold til artikel 1 i direktiv 84/5/EØF.

Erstatningsorganet kan i dette tilfælde på samme betingelser som

dem, der er fastsat i nærværende direktivs artikel 6, stk. 2,

rejse krav:

a) hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres: mod

garantifonden, jf. artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF, i

den medlemsstat, hvor køretøjet er hjemmehørende

b) hvis der er tale om et ukendt køretøj: mod garantifonden i

den medlemsstat, hvor uheldet er sket

c) hvis køretøjet er hjemmehørende i et tredjeland: mod

garantifonden i den medlemsstat, hvor uheldet er sket.
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Artikel 8

I direktiv 73/239/EØF foretages følgende ændringer:

a) I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"f)oplyser navn og adresse på den skadebehandlingsrepræsentant,

som er udpeget i enhver anden medlemsstat end den, hvor

tilladelsen søges, hvis de dækkede risici henhører under

forsikringsklasse 10 i punkt A i bilaget, bortset fra fragt-

førerens ansvar."

b) I artikel 23, stk. 2, tilføjes følgende litra:

"h)oplyser navn og adresse på den skadebehandlingsrepræsentant,

som er udpeget i enhver anden medlemsstat end den, hvor

tilladelsen søges, hvis de dækkede risici henhører under

forsikringsklasse 10 i punkt A i bilaget, bortset fra fragt-

førerens ansvar."



*) 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
**)

30 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 9

I direktiv 88/357/EØF foretages følgende ændring:

I artikel 12a, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

"Hvis forsikringsselskabet ikke har udpeget en repræsentant, kan

medlemsstaterne godkende, at den skadebehandlingsrepræsentant,

der er udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 99/.../EF ,*)

varetager hvervet som repræsentant udpeget i henhold til dette

stykke.

__________

Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 99/   /EF af ... om*)

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og om ændring af
direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (EFT L   )."

Artikel 10

Gennemførelse i national ret

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den ...  de*)

love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at

efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen

herom.

De anvender disse bestemmelser inden den ... .**)



*) 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
**) 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
***)

30 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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2.  Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en

henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen

ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3.  Uanset stk. 1 skal medlemsstaterne oprette eller godkende

erstatningsorganet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1,

inden den ... . Hvis erstatningsorganerne ikke har indgået en*)

aftale i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, inden den ... ,**)

skal Kommissionen foreslå passende foranstaltninger, som skal

sikre, at bestemmelserne i artikel 6 og 7 får virkning inden den

... .***)

4.  Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med traktaten

opretholde eller vedtage bestemmelser, som er gunstigere for

skadelidte end dem, der kræves for at efterkomme dette direktiv.

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de

vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det

område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De

Europæiske Fællesskabers Tidende.



*) 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 12

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelse af de

nationale bestemmelser, der udstedes for at gennemføre dette

direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at

sikre, at sanktionerne iværksættes. Disse sanktioner skal være

effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en

afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen

om disse bestemmelser inden den ...  og giver den hurtigst*)

muligt meddelelse om enhver senere ændring.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

____________________
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I. INDLEDNING

1. Den 10. oktober 1997 fremlagde Kommissionen et forslag1 til direktiv om indbyrdes tilnær-

melse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og om æn-

dring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv), der

bygger på EF-traktatens artikel 47, stk. 2, og artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 16. juli 19982. Efter at have modta-

get denne udtalelse forelagde Kommissionen et ændret forslag den 31. marts 19993.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 25. marts 19984.

3. Den 21. maj 1999 fastlagde Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 251 sin fælles

holdning.

II. FORMÅL

4. Formålet med forslaget er at forbedre de retsmidler, der for øjeblikket står til rådighed for per-

soner, der midlertidigt befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosiddende, og

som i denne anden medlemsstat lider tab eller skade forvoldt af et køretøj, der er indregistreret

i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosiddende.

                                                
1 EFT C 343 af 13.11.97, s. 11.
2 EFT C 292 af 21.9. 98. s. 123.
3 EFT
4 EFT C 157 af 25.5.98, s. 6.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

5. Den fælles holdning svarer i det væsentlige til Kommissionens ændrede forslag. Det tager

derfor hensyn til de fleste af de af Europa-Parlamentets ændringer, der er blevet godkendt af

Kommissionen.

I de fleste af tilfældene har Rådet formuleret teksten klarere eller indført mindre ændringer,

som er forenelige med den overordnede linje i Europa-Parlamentets ændringer og Kommis-

sionens ændrede forslag.

Kommissionen er indforstået med alle de ændringer, Rådet har foretaget.

Ændringer, der er godkendt uændret eller med mindre redaktionelle ændringer

6. Rådet har godkendt ændring 1 vedrørende bureauer for det grønne forsikringskort (betragt-

ning nr. 5). Rådet har også godkendt ændring 2 (betragtning nr. 6) om, at ordningen med

bureauer for det grønne forsikringskort ikke kan løse alle vanskeligheder for en skadelidt, som

må gøre sine krav gældende i en anden medlemsstat over for en dér bosiddende modpart og et

forsikringsselskab, der har fået sin administrative godkendelse dér (et fremmed retssystem, et

fremmed sprog, en uvant afviklingsprocedure og en ofte uacceptabelt lang afviklingstid).

7. Rådet godkender også ændring 3 (betragtning nr. 7) vedrørende Europa-Parlamentets beslut-

ning af 26. oktober 1995 om opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag.

8. Ændring 4 (betragtning nr. 8) omhandler nødvendigheden af at udbygge de eksisterende ord-

ninger med henblik på at beskytte besøgende bilister bedre; når de lider skade i forbindelse

med et uheld. Rådet har godkendt denne ændring.
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9. Med hensyn til ændring 5 og 6 (betragtning nr. 10 og 11) accepterer Rådet, at der kan udpeges

en skadebehandlingsrepræsentant, hvorved skadelidte kan få behandlet sit krav på en måde,

som han er fortrolig med. Rådet godkender også ændring 7 (betragtning nr. 12), hvori det

hedder, at udpegning af en skadebehandlingsrepræsentant ikke berører hverken den materielle

ret, som skal anvendes, eller den retlige kompetence.

10. Ændring 9 (betragtning nr. 9), hvori det bestemmes, at skadelidte skal have mulighed for at

rejse direkte krav mod den anden parts selskab, er blevet godkendt af Rådet.

11. Rådet godkender ændring 12 (betragtning nr. 19 og 20) vedrørende hvilke oplysninger,

informationskontorerne skal stille til rådighed for skadelidte.

12. Rådet har godkendt ændring 13 (betragtning nr. 24) om de tilfælde, hvor forsikringsselskabet

ikke har udpeget en skadebehandlingsrepræsentant eller hvor skadebehandlingsrepræsentan-

ten ikke kan identificeres.

13. Rådet godkender den klarere formulering af anvendelsesområdet (ændring 15) for direktivet

(artikel 1).

14. Rådet har indarbejdet ændring 16 (artikel 3) vedrørende skadelidtes adgang til at rejse direkte

krav.

15. Rådet har godkendt ændring 21, ifølge hvilken omtale af skadebehandlingsrepræsentantens

kvalifikationer udgår.

Ændringer, der principielt er godkendt

16. Rådet har i let ændret form indarbejdet ændring 10 vedrørende skadebehandlingsrepræsen-

tantens kompetence til at repræsentere forsikringsselskabet og til at behandle krav som følge

af uheld (betragtning nr. 14).
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17. Rådet har principielt indarbejdet ændring 17 (artikel 4, stk. 1). Det er enigt i bestemmelsen

om, at der skal udpeges en skadebehandlingsrepræsentant i alle andre medlemsstater end den,

hvori selskabet har fået sin administrative tilladelse. Rådet har imidlertid i en let ændret form

indarbejdet den del, hvori det bestemmes, at skadebehandlingsrepræsentanten skal have pålæg

om og bemyndigelse til at behandle krav; i artikel 4, stk. 3, bestemmes det, at skadebehand-

lingsrepræsentanten skal have tilstrækkelig bemyndigelse til at repræsentere forsikringssel-

skabet (derfor har Rådet ikke godkendt ændring 22).

I artikel 4, stk. 3, bestemmes det desuden, at skadebehandlingsrepræsentanten skal have til-

strækkelige sprogkundskaber til at repræsentere forsikringsselskabet (ændring 18, andet

punktum).

Rådet har hverken indarbejdet første del af ændring 18 eller ændring 19; imidlertid har Rådet

principielt ingen problemer med at acceptere, at en skadebehandlingsrepræsentant kan repræ-

sentere et eller flere forsikringsselskaber. Det er Rådets opfattelse, at forsikringsselskaberne

selv bestemmer, hvilken skadebehandlingsrepræsentant, de ønsker at udpege.

18. Rådet har principielt godkendt ændring 24 (artikel 4, stk. 6); i denne ændring bestemmes det,

at skadebehandlingsrepræsentantens virksomhed ikke kan begrunde værneting i skadelidtes

hjemland.

19. Med hensyn til ændring 28 (artikel 5, stk. 1) har Rådet principielt accepteret, at informations-

kontorerne fører et register over de motorkøretøjer, som normalt er hjemmehørende i den på-

gældende medlemsstat og en liste over de køretøjer, der er undtaget fra pligten til at være

dækket af en ansvarsforsikring (f. eks. militærkøretøjer og ministerielle køretøjer).
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20. Rådet har principielt indarbejdet ændring 25. Ifølge denne udelukker direktivets bestemmelser

ikke, at skadelidte eller dennes forsikringsselskab kan anlægge sag direkte imod skadevolde-

ren eller dennes forsikringsselskab (artikel 4, stk. 2). Rådet har imidlertid indsat en særskilt

artikel og har derfor ikke godkendt ændring 20.

Ændringer, der er delvis godkendt

21. Rådet har delvis godkendt ændring 26 (artikel 4, stk. 4). Rådet er enigt med Europa-

Parlamentet i, at skadebehandlingsrepræsentanten inden for et bestemt tidsrum enten skal

fremsætte et begrundet erstatningstilbud eller give et begrundet svar. Rådet har imidlertid

nedsat det tidsrum, inden for hvilket skadebehandlingsrepræsentanten skal reagere, til tre må-

neder.

Rådet har hverken indarbejdet den del af ændringen, der vedrører skadelidtes helbred eller

muligheden for at tidsbegrænsningen ophæves. Rådet finder disse bestemmelser for detaljere-

de.

22. Rådet har delvis godkendt ændring 27 vedrørende betaling af renter (artikel 4, stk. 4). Rådet

har imidlertid ikke godkendt den del af ændringen, der vedrører den nøjagtige rentesats. Rådet

mener, at morarenter i de fleste medlemsstater hører under civilretten, og sådanne renter bør

ikke blandes sammen med de sanktioner, der er fastsat i første afsnit af denne artikel (jf.

punkt 30). Teksten indeholder ikke henvisninger til gennemførelsesforanstaltninger, men

overlader det til medlemsstaterne at afgøre, hvordan denne bestemmelse implementeres.
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23. Rådet har delvis godkendt ændring 29. Rådet accepterer, at forsikringsselskabet skal under-

rette informationskontorerne i alle medlemsstater om skadebehandlingsrepræsentantens navn

og adresse. Desuden har Rådet indarbejdet en bestemmelse, hvorefter informationskontorerne

er forpligtet til at samarbejde. Rådet har imidlertid ikke godkendt den del af ændringen, der

går ud på, at forsikringsselskabet skal oplyse om den forsikrede. Rådet mener, at hver enkelt

medlemsstat selv bestemmer, hvordan sådanne oplysninger skal tilvejebringes.

24. Rådet accepterer, at den skadelidte, der har en berettiget interesse heri, kan få oplyst ejerens

eller den sædvanlige førers navn og adresse (ændring 30). Rådet har imidlertid af praktiske

grunde ikke accepteret, at skadelidte har ret til at få oplysninger inden for få dage.

Rådet anser det endvidere ikke for nødvendigt at oplyse om aftalens faktiske udløbsdato.

25. Rådet har delvis godkendt ændring 33 (artikel 6). Rådet accepterer, at skadelidte kan overgive

sagen til erstatningsorganet, hvis forsikringsselskabet ikke har udpeget en skadebehandlings-

repræsentant eller ikke givet et begrundet tilbud eller svar.

Rådet accepterer også, at erstatningsorganet skal træde ind senest to måneder efter og under-

rette forsikringsselskabet.

Rådet godkender ikke, at direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte tredjelande.

Dog noterer Rådet sig, at Kommissionen vil forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rap-

port om mulighederne for gennem en international aftale at udvide anvendelsesområdet til at

dække uheld, der sker i tredjelande.
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Ændringer, der ikke er godkendt

26. Rådet anser ikke ændring 8, der omhandler den procentdel af uheldskader, der behandles

udenretsligt, for at være relevant i et direktiv. Rådet har derfor ikke godkendt denne ændring.

27. Rådet har ikke accepteret, at omtalen af retten til at rejse direkte krav mod forsikringsselska-

bet udgår (ændring 11 - betragtning nr. 13).

28. Rådet har ikke godkendt ændring 14 (hvorefter betragtning nr. 29 udgår), da det anser det for

væsentligt at have bestemmelser for det tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke kan identifice-

res.

29. Rådet har ikke godkendt ændring 19 (jf. punkt 17), 20 (jf. punkt 18) og 22 (jf. punkt 17).

30. Rådet har ikke godkendt ændring 23. Rådet mener, at det er en væsentlig del af denne lovgiv-

ning, at erstatningsorganernes opgave følges op af passende, effektive og systematiske øko-

nomiske eller tilsvarende administrative sanktioner (artikel 4, stk. 4).

31. Rådet har ikke indarbejdet ændring 31 (hurtig videregivelse af oplysninger) og ændring 32

(gebyr for ønskede oplysninger), da det finder bestemmelserne for detaljerede til at indgå i et

direktiv.

32. Med hensyn til uidentificerede køretøjer (ændring 34) har Rådet ikke accepteret, at denne be-

stemmelse udgår (artikel 7). Rådet anser det for vigtigt, at der også fastsættes bestemmelser

for uidentificerede køretøjer og køretøjer fra tredjelande.



14247/1/98 REV 1 ADD 1 DK

33. Rådet har ikke godkendt ændring 35 (gennemførelse i national ret), da det foretrækker, at den

sædvanlige procedure anvendes. Endelig har Rådet ikke godkendt ændring 36, hvorefter til-

synsmyndighederne skal overvåge, at direktivet overholdes. Rådet finder dette indlysende.

IV. KONKLUSION

34. Rådet har godkendt og indarbejdet de fleste af de ændringer, Europa-Parlamentet har fore-

slået. Hermed har Rådet klart vist, at det deler Europa-Parlamentets opfattelse af, at en bedre

beskyttelse af skadelidte som følge af trafikuheld er påkrævet og berettiget.

________________________





KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 01.10.1999
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97/0264 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens  artikel 251, stk. 2, andet afsnit

om den fælles holdning, som Rådet vedtog den 21.5.1999 med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og

ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF
(fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)

1. BAGGRUND

� Den 10. oktober 1997 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og ændring af direktiv 73/239/EØF
og 92/49/EØF (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)1. Forslaget blev
forelagt for Parlamentet og Rådet ved brev af 13. oktober 1997.

� På sin 353. samling den 25. marts 1998 vedtog Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (enstemmigt) en positiv udtalelse2 om direktivforslaget og
foreslog visse ændringer.

� På sit plenarmøde den 16. juli 1998 vedtog Parlamentet en
lovgivningsmæssig beslutning indeholdende dets udtalelse3 om
Kommissionens direktivforslag.

� Den 31. marts 1999 vedtog Kommissionen et ændret direktivforslag4,
hvori der tages hensyn til udtalelserne fra Parlamentet og Det Økonomiske
og Sociale Udvalg.

� Den 21. maj 1999 vedtog Rådet på sin 2180. samling den fælles holdning,
der er genstand for denne meddelelse.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

� Hovedformålet med forslaget er at forbedre den nuværende situation, så
personer, der under midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end deres
hjemland ("besøgende") har lidt skade eller tab i denne anden medlemsstat
forårsaget af et motorkøretøj, der er indregistreret og forsikret i en anden

                                               
1

EFT C 343 af 13.11.1997, s. 11.
2
 EFT C 157 af 25.05.1998, s. 6.
3
 EFT C 292 af 21.09.1998, s. 123.
4
 KOM(1999)0147 endelig udg.
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medlemsstat end den pågældendes hjemland, får lettere ved at gøre krav
om skadeserstatning gældende.

� Direktivet vil udfylde en lakune i de såkaldte
motorkøretøjsforsikringsdirektiver (72/166/EØF5, 84/5/EØF6,
90/232/EØF7 og 90/618/EØF8 – henholdsvis første, andet og tredje
motorkøretøjsforsikringsdirektiv og direktivet om "tjenesteydelser
vedrørende motorkøretøjer"): disse direktiver tager ikke specielt højde for
skadelidte, der under midlertidigt ophold i en anden medlemsstat lider tab
eller skade forårsaget af et køretøj, der er registreret og som oftest også
forsikret i den pågældende medlemsstat. Rent juridisk er sådanne
skadelidte dækket af den nuværende ordning med det grønne kort, men i
praksis er det meget vanskeligt for dem at opnå erstatning eller blot et
begrundet svar på deres krav fra skadevolderens forsikringsselskab.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelle bemærkninger

Den fælles holdning, som Rådet har fastlagt, viderefører essensen i
Kommissionens oprindelige forslag. Kommissionen er enig i de ændringer, som
Rådet har foretaget, og mener, at de vil højne lovtekstens kvalitet.

Den fælles holdning tager hensyn til en lang række ændringer, som Parlamentet
foreslog under førstebehandlingen, og som Kommissionen har accepteret og
inkorporeret i sit ændrede forslag. Den fælles holdning svarer derfor i
hovedtrækkene til Kommissionens ændrede forslag.

Tilbage er der ét punkt, hvor den fælles holdning adskiller sig klart fra
Parlamentets opfattelse. Det drejer sig om Parlamentets ændringsforslag 15, der
ville betyde en væsentlig udvidelse af direktivets anvendelsesområde, idet det
skulle gælde for færdselsulykker, der sker uden for den medlemsstat, hvor
skadelidte har bopæl, og således også for ulykker i tredjelande. Dette
ændringsforslag, som hverken Kommissionen eller Rådet har kunnet acceptere,
ville have givet anledning til mange praktiske problemer, selv hvis alle de
faktorer (skadelidtes hjemland, den medlemsstat, hvor uheldet sker,
forsikringsselskabets hjemland), der styrer indgreb fra en af de mekanismer, der
foreslås i direktivet (skadebehandlingsrepræsentant, informationskontor,

                                               
5 Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens
overholdelse.

6 Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

7 Rådets tredje direktiv 90/232/EØF af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

8 Rådets direktiv 90/618/EØF af 8. november 1990 om ændring, navnlig med hensyn til
ansvarsforsikring for motorkøretøjer, af direktiv 73/239/EØF og direktiv 88/357/EØF, som
begge angår samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring.
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erstatningsorgan), ligger i EU. Forslaget kan ikke accepteres, af følgende
grunde:

– Der er for det første spørgsmålet om lovvalg. Da gældende lov i de fleste
tilfælde vil være loven i den medlemsstat, hvor uheldet sker, ville
indførelsen af Parlamentets ændringsforslag medføre, at det ikke ville være
tilstrækkeligt for skadebehandlingsrepræsentanten at være bekendt med
hovedprincipperne i lovgivningen om motorkøretøjsforsikring i de 15
medlemsstater, idet han - hver gang der opstod en sag vedrørende et
tredjeland - måtte foretage yderligere undersøgelser for at sætte sig ind i det
pågældende lands lovgivning. Det ville kræve yderligere infrastruktur og
dermed betyde højere omkostninger for forsikringsbranchen og en noget
langsommere behandling af skadelidtes krav.

– For det andet ville der kunne opstå problemer vedrørende retternes
kompetence, specielt de nationale domstoles kompetence til at løse tvister i
tilfælde, hvor der ikke har kunnet findes en udenretlig løsning.

Desuden har Rådet foretaget andre ændringer for at skabe større klarhed og
sammenhæng i forslaget og for at eksplicitere visse aspekter, der kun lå implicit
i det oprindelige forslag. I de fleste tilfælde er der tale om en tydeliggørelse af
teksten eller mindre ændringer, der er i overensstemmelse med hovedlinjen i
Parlamentets ændringsforslag og Kommissionens ændrede forslag.
Kommissionen tilslutter sig alle de ændringer, som Rådet har foretaget.

Der vil nedenfor blive anført detaljerede bemærkninger til de vigtigste
ændringer i den fælles holdning i forhold til det oprindelige forslag og det
ændrede forslag. De ændringer, der svarer til Parlamentets ændringsforslag,
analyseres i afsnit 3.2, de øvrige ændringer i afsnit 3.3.

3.2 Ændringer, der tager hensyn til Parlamentets ændringsforslag

Betragtning 5 og 6 i den fælles holdning

Rådet har i sin tekst inkorporeret Parlamentets ændringsforslag 1 og 2, der
indeholder henvisninger til ordningen med det grønne kort og manglerne ved
ordningen. Tilføjelsen af disse to betragtninger er med til at forklare, at selv om
der allerede findes et system til afvikling af skadessager, er der stadig en række
praktiske problemer at løse. Der er tale om nøjagtig den samme tekst som i det
ændrede forslag.

Betragtning 7 i den fælles holdning

Teksten er blevet ændret for at tage højde for Parlamentets ændringsforslag 3 og
ligger meget tæt op ad teksten i Kommissionens ændrede forslag.

Betragtning 8 i den fælles holdning

Formuleringen er blevet forbedret (i den engelske udgave er ordet "victim"
erstattet af ordet "injured party" som foreslået i Parlamentets ændringsforslag 4
– dette ord er også erstattet i alle andre betragtninger og bestemmelser i
direktivet (den danske udgave har på dette punkt uændret: "skadelidte");
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anvendelse af begrebet "tab eller skade") for at sikre sammenhæng med tidligere
direktiver (artikel 1, stk. 2, i direktiv 72/166/EØF).

Betragtning 9 i den fælles holdning

Teksten inkorporerer Parlamentets ændringsforslag 9. Det understreges
udtrykkeligt, at der er behov for at indføre en ret til direkte sagsanlæg, så der
skabes en retlig forbindelse mellem skadelidte og forsikringsselskabet.

Betragtning 10 og 11 i den fælles holdning

Teksten inkorporerer Parlamentets ændringsforslag 5 og 6; der henvises til
princippet om og fordelene ved at afvikle skadessager via
skadebehandlingsrepræsentanten. Der er tale om samme tekst som i det ændrede
forslag, bortset fra en enkelt sproglig ændring: i den engelske udgave er ordet
"insurer" erstattet af udtrykket "insurance undertaking" for at sikre
overensstemmelse med andre direktiver på forsikringsområdet. Ordet er også
erstattet i alle andre betragtninger og bestemmelser i direktivet (den danske
udgave har uændret ordet "forsikringsselskab").

Betragtning 12 i den fælles holdning

Teksten inkorporerer Parlamentets ændringsforslag 7, hvori det udtrykkeligt
hedder, at indførelse af skadebehandlingsrepræsentanter ikke påvirker hverken
reglerne om lovvalg eller spørgsmålet om retternes kompetence.

Betragtning 14 i den fælles holdning

Teksten er ændret for at tage hensyn til en del af de ændringer, der er indeholdt i
ændringsforslag 10 (forenklet formulering af kravet om, at forsikringsselskaber,
for at opnå tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, skal udpege
skadebehandlingsrepræsentanter). Der er også sket nogle forbedringer af
beskrivelsen af skadebehandlingsrepræsentantens beføjelser. Bestemmelsen om,
at skadebehandlingsrepræsentanten kan repræsentere selskabet ved domstolene,
er bibeholdt i den ny tekst. Selv om de nugældende internationale retsregler for
fastlæggelse af retternes kompetence ikke giver skadelidte mulighed for at rejse
sag mod skadebehandlingsrepræsentanten i sit hjemland, kan det ikke
udelukkes, at der fremover vil ske ændringer på dette område (dvs. en ændring
af Bruxelles-konventionen).

Betragtning 17 og 18 i den fælles holdning

Teksten er blevet ændret for at afspejle ånden i ændringsforslag 26 og 27, der
omhandler skærpede sanktioner, hvis forsikringsselskabet ikke afgiver
begrundet svar inden en vis frist. Karakteren af sanktionerne specificeres. De
skal være systematiske og effektive. Hvad angår indholdet af sanktionerne, er
det i betragtning 17 tilføjet, at der kan være tale om både økonomiske og
tilsvarende administrative sanktioner, og samme steds gives en lang række
eksempler på sådanne administrative sanktioner. I betragtning 18 er der
endvidere tilføjet en henvisning til yderligere civilretlige økonomiske
sanktioner, dvs. morarenter. Betragtningen er tilpasset den reviderede udgave af



6

artikel 4, stk. 4, i den fælles holdning. Samme fremgangsmåde er blevet fulgt i
Kommissionens ændrede forslag (betragtning 10 og 10 a [ny]; artikel 3, stk. 6).

Betragtning 19, 20 og 21 i den fælles holdning

Som foreslået af Parlamentet (ændringsforslag 12) er formuleringen af
betragtning 19 blevet forbedret. Betragtning 11 i Kommissionens oprindelige og
ændrede forslag er blevet opdelt i to betragtninger (betragtning 19 og 20 i den
fælles holdning) for at forbedre udformningen og lette forståelsen af teksten.
Der er i betragtning 20 sket en tilføjelse, der til en vis grad afklarer spørgsmålet
om indsamling af oplysninger om ophør af forsikringsmæssig dækning, der ikke
nødvendigvis falder sammen med forsikringskontraktens oprindelige løbetid.
Desuden er teksten i betragtning 21 suppleret med en henvisning til køretøjer
(f.eks. offentlige køretøjer eller militærkøretøjer), der er fritaget fra forpligtelsen
til at tegne ansvarsforsikring. Derved sikres overensstemmelse med den
reviderede udgave af artikel 5, stk. 4, der indeholder en ny bestemmelse om
sådanne køretøjer.

Betragtning 24, 25, 27, 29 og 30 i den fælles holdning

Disse betragtninger er for det første ændret for at tage hensyn til en del af
ideerne i Parlamentets ændringsforslag 13. I ændringsforslag 13 hedder det, at
hvis forsikringsselskabet ikke kan identificeres, kan skadessagen afvikles af
erstatningsorganet i skadelidtes hjemland for at gøre det lettere for skadelidte,
idet der således kun bliver ét kontaktpunkt. Denne nye ordning er imidlertid en
supplerende mulighed, der gives skadelidte under besøg, og den bør derfor ikke
stå i modsætning til eksisterende erstatningsordninger i forbindelse med uheld,
der forårsages af uforsikrede eller uidentificerede køretøjer. Bestemmelsen er
derfor suppleret med en klar henvisning til, at det eksisterende system af
forsikringsdirektiver skal overholdes: uforsikrede og uidentificerede køretøjer
behandles efter direktiv 84/5/EØF og falder ind under garantifondens
kompetenceområde. Det betyder, at selv om erstatningsorganet træder til i første
omgang, så er den endelige debitor altid garantifonden.

Med samme begrundelse, nemlig at sikre overensstemmelse med direktiv
84/5/EØF, der også omhandler uforsikrede og uidentificerede køretøjer, åbnes
der mulighed for, at en skadessag kan afvikles af erstatningsorganet i
skadelidtes hjemland, hvis ulykken er forårsaget af et uidentificeret køretøj.
Også på dette punkt hedder det udtrykkeligt i betragtning 30, at det er
garantifondene, der har det endelige ansvar som fastsat i artikel 1, stk. 4, i
direktiv 84/5/EØF. For det andet er der i betragtning 29 tilføjet en henvisning
til, at der mellem erstatningsorganerne skal indgås en aftale om
refusionsbestemmelser svarende til bestemmelsen i artikel 6, stk. 2.

Artikel 1 i den fælles holdning

Ordlyden er ændret for at tage hensyn til i hvert fald en del af Parlamentets
ændringsforslag 15 og for at tydeliggøre, hvad der forstås ved ordet "victim" (i
den engelske udgave), og dermed sikre overensstemmelsen med tidligere
direktiver om motorkøretøjsforsikring.
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Artikel 4, stk. 1, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 1, i det ændrede

forslag

Der er sket en række forbedringer af formuleringen for at tage hensyn til en del
af ideerne i Parlamentets ændringsforslag 17. Den fælles holdning indeholder en
bestemmelse om, at et forsikringsselskab i alle andre medlemsstater end den,
hvor det har opnået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, udpeger en
skadebehandlingsrepræsentant. Formuleringen af bestemmelserne om, at
skadebehandlingsrepræsentanten kan behandle og afvikle skadessager,
fremtræder dog i en let ændret form.

Artikel 4, stk. 2, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 3, i det ændrede

forslag

Listen over personer, som skadelidte kan rejse krav mod og derfor kunne ønske
at anlægge sag mod, er blevet udvidet for at tage højde for forskellige retlige
muligheder afhængigt af de regler, der gælder i de forskellige medlemsstater.
Sidste punktum i dette stykke er baseret på Parlamentets ændringsforslag 25.

Artikel 4, stk. 3, i den fælles holdning

Teksten er ændret i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 21.
Forsikringsselskabet skal være ansvarlig for valget af repræsentant og tage
stilling til, om vedkommende er egnet til opgaven. Der er til en vis grad taget
hensyn til Parlamentets ændringsforslag 18, der drejer sig om, at
skadebehandlingsrepræsentanten skal være i stand til at kommunikere med
skadelidte på dennes eget sprog. Denne idé kom også til udtryk i artikel 3, stk.
1, sidste punktum, i det ændrede forslag. Endelig er bestemmelserne om
skadebehandlingsrepræsentantens beføjelse til at repræsentere
forsikringsselskabet blevet betydelig forenklet. Den nye formulering giver
skadebehandlingsrepræsentanten beføjelse til at foretage alle de skridt, der er
nødvendige for at få kravet opfyldt fuldt ud, så denne ikke blot kan repræsentere
forsikringsselskabet over for de administrative, men også over for de retlige
myndigheder i medlemsstaten. Desuden vil man på denne måde kunne undgå
enhver diskussion om, hvorvidt Bruxelles-konventionen finder anvendelse.

Skønt teksten i den fælles holdning ikke inkorporerer første del af
ændringsforslag 18 eller ændringsforslag 19, ligger det implicit i
direktivforslaget, at forsikringsselskabet frit kan vælge, hvem det ønsker at
udpege til skadebehandlingsrepræsentant, og at denne kan handle på vegne af ét
eller flere forsikringsselskaber.

Artikel 4, stk. 4, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 6, i det ændrede

forslag

Teksten er ændret for i hvert fald at afspejle ånden i Parlamentets
ændringsforslag 26 og 27, hvor der fastsættes strengere sanktioner, der skal
sikre, at skadelidte modtager et begrundet erstatningstilbud inden for en kort
frist. Sanktionernes art er angivet. De skal være systematiske og effektive. Det
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betyder, at de nationale myndigheder har ubetinget pligt til at håndhæve
sanktionerne og ikke har mulighed for at fravige dette princip. De vil ganske
vist bevare en vis skønsmargen med hensyn til sanktionernes strenghed, idet
denne kan variere efter omstændighederne. Hvad angår indholdet af
sanktionerne, er der tilføjet en klar henvisning til både økonomiske og
tilsvarende administrative sanktioner. I betragtning 17 er indføjet en lang række
eksempler på sådanne administrative sanktioner for at eksplicitere, hvad der
ligger i udtrykket "tilsvarende ...sanktioner".

Der er en forskel mellem på den ene side økonomiske sanktioner i henhold til
første afsnit i stykke 4 i denne artikel, der alt efter de juridiske traditioner i de
enkelte medlemsstater kan være administrative bøder, eller – i sjældnere tilfælde
– specifikke civilretlige sanktioner, og på den anden side morarenter, som
forfalder ved for sen betaling og i de fleste medlemsstater indgår i de generelle
civilretlige regler. I teksten defineres således sanktionerne for at gøre direktivets
bestemmelser mere effektive, men der står intet om, hvordan de skal
håndhæves. Dette spørgsmål vil i overensstemmelse med nærhedsprincippet
blive afgjort af de administrative og civilretlige myndigheder i medlemsstaterne.
Der er endvidere tilføjet en klar henvisning til morarenter i artikel 4, stk. 4,
sidste afsnit.

I artikel 4, stk. 4, første afsnit, første led, siges det klart, at forsikringsselskabets
erstatningstilbud skal være begrundet. I andet led (i den engelske udgave) er
ordet "appropriate" ligeledes erstattet af ordet "reasoned". Den danske udgave
har uændret: "begrundet". Dette ord afspejler bedre direktivets intention, der er
at forpligte forsikringsselskabet til at give begrundede svar med hensyn til dets
intervention eller afvisning af at yde erstatning til skadelidte.

I forbindelse med ovennævnte emner er samme fremgangsmåde blevet fulgt i
artikel 3, stk. 6, i Kommissionens ændrede forslag.

Artikel 5, stk. 1, i den fælles holdning

Indholdsmæssigt svarer teksten til artikel 4, stk. 1, i det ændrede forslag. Men
formuleringen er forbedret. Der er tilføjet en henvisning til
forsikringsdækningens ophør – der i mange tilfælde ikke nødvendigvis falder
sammen med policens udløbstidspunkt – for at tage hensyn til i hvert fald ånden
i Parlamentets ændringsforslag 29. Teksten er også ændret i overensstemmelse
med Parlamentets ændringsforslag 28, så der er tilføjet en henvisning til
køretøjer, der er undtaget fra pligten til at være dækket af en ansvarsforsikring,
som f.eks. militærkøretøjer og offentlige køretøjer. Nr. 4) og 5) er tilføjet for at
tage højde for alle variationer og fravigelser fra pligten til at være dækket af en
ansvarsforsikring som omhandlet i direktiv 72/166/EØF.

Artikel 5, stk. 3 og 4 [ny], i den fælles holdning – artikel 4, stk. 3 og [4], i

det ændrede forslag

Udformningen af teksten i stk. 3 er forbedret i overensstemmelse med ånden i
Parlamentets ændringsforslag 30. Parlamentets ændringsforslag 31, der
forpligter medlemsstaterne til at sikre, at informationskontorerne ufortøvet
besvarer anmodninger fra skadelidte, er ikke inkorporeret i dette stykke, sådan
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som det er tilfældet i Kommissionens ændrede forslag. Kommissionen erkender
nu, at forpligtelsen var for vagt formuleret i det ændrede forslag, da der ikke var
angivet nogen præcis frist for, hvornår informationscentret skulle svare.

Artikel 6, stk. 1, 2 og 3, i den fælles holdning – artikel 5, stk. 1, 2 og 3, i det

ændrede forslag

Udformningen af teksten er forbedret. Parlamentets ændringsforlag 33 er delvis
accepteret med hensyn til følgende punkter:

– I stk. 1 fastsættes det udtrykkeligt, at erstatningsorganet ikke kan gribe ind,
når en tvist angående erstatningens størrelse verserer for domstolene.
Erstatningsorganet har ingen retlige beføjelser.

– Forslaget om, at erstatningsorganerne skal kunne vælge at indgå en aftale
om, hvordan refusion finder sted, er også blevet accepteret.

Endvidere er listen over personer, der skal underrettes om, at erstatningsorganet
i skadelidtes hjemland påtænker at gribe ind, blevet udvidet til også at omfatte
dels skadevolderen – hvilket kan lægge pres på forsikringsselskabet – dels
erstatningsorganet i forsikringsselskabets hjemland, da dette organ vil blive
inddraget i arbejdet med at opnå refusion fra forsikringsselskabet.

Der er desuden tilføjet en præcisering af, i hvilken medlemsstat
forsikringsselskabets betaling af refusion finder sted. For at lægge øget pres på
et forsikringsselskab, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, er det vigtigt at
kræve refusion af det selskab, der helt konkret har udstedt kontrakten, hvilket
ikke nødvendigvis er hovedkontoret.

Endelig bør Kommissionen i analogi med artikel 2, stk. 2, i direktiv 72/166/EØF
træffe afgørelse om, hvornår aftalen mellem de nationale erstatningsorganer
skal træde i kraft. En sådan retsakt er påkrævet for at gøre det muligt at
håndhæve en privat aftale af denne art i hele EU.

Samtlige disse ændringer indgik også i Kommissionens ændrede forslag.

Artikel 7 i den fælles holdning

Hvad angår sager, hvor forsikringsselskabet ikke kan identificeres, er Europa-
Parlamentets idé i ændringsforslag 33 blevet inkorporeret i teksten, dvs. at der
gives skadelidte mulighed for at benytte erstatningsorganerne, forudsat at det
nuværende system af forsikringsdirektiver respekteres, hvilket betyder, at
uforsikrede eller uidentificerede køretøjer behandles i henhold til direktiv
84/5/EØF og falder ind under garantifondenes kompetenceområde. For at gøre
det lettere for skadelidte, idet der tilbydes et enkelt kontaktpunkt, er det blevet
accepteret, at erstatningsorganet kan gribe ind, men det endelige ansvar påhviler
garantifondene, jf. artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF.

I modsætning til ændringsforslag 34 bevares derfor i teksten den konkrete
henvisning til ordningen i artikel 1, stk. 4, i direktiv 84/5/EØF for at gøre det
klart, at når det drejer sig om uidentificerede eller uforsikrede køretøjer,
påhviler ansvaret for erstatning til skadelidte garantifondene og ikke de
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erstatningsorganer, der indføres ved dette direktiv. Dette er helt på linje med
Kommissionens ændrede forslag.

Artikel 8 a [ny] i det ændrede forslag

Denne artikel er forkastet i den fælles holdning. Kommissionen havde i sit
ændrede forslag delvis taget hensyn til Parlamentets ændringsforslag 4. Selv om
det ikke betød en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til generelt at
omfatte uheld i tredjelande, havde Kommissionen indvilliget i at undersøge
mulighederne for via en international aftale at udvide ordningerne i dette
direktiv til også at omfatte det tilfælde, at en EU-borger bliver impliceret i et
uheld, der finder sted i et tredjeland, men som er forårsaget af et køretøj, der er
forsikret og normalt hjemmehørende i en anden medlemsstat end den
pågældendes hjemland.

Forslaget indebar imidlertid ikke nogen klar forpligtelse for Kommissionen til at
foretage bestemte handlinger. Forpligtelsen til blot at forelægge en rapport, men
ikke til at følge den op med konkrete initiativer, udgør ikke en juridisk bindende
forpligtelse, som det er hensigtsmæssigt at indføje i et direktiv. Under alle
omstændigheder står det Kommissionen frit for at udarbejde en sådan rapport og
frem for alt at tage højde for Europa-Parlamentets forslag i forbindelse med
fremtidige lovgivningsinitiativer.

3.3 Andre ændringer

Betragtning 13 i den fælles holdning og betragtning 9 i Kommissionens

oprindelige forslag

Betragtning 13 erstatter betragtning 9 i Kommissionens oprindelige forslag.
Teksten er ændret for at tydeliggøre, at skadebehandlingsrepræsentanten har en
supplerende funktion i forhold til retten til direkte sagsanlæg, og for at
forebygge den fejlfortolkning, at skadebehandlingsrepræsentantens virksomhed
i sig selv giver domstolene i skadelidtes hjemland kompetence. Dette er nemlig
kun tilfældet, hvis det er fastsat i Bruxelles-konventionen9 – og dette er ikke
tilfældet i øjeblikket – eller i en anden international aftale om retternes
kompetence.

Betragtning 15 i den fælles holdning

Af denne betragtning fremgår det klart, at skadebehandlingsrepræsentantens
virksomhed ikke er tilstrækkeligt til at give domstolene i skadelidtes hjemland
kompetence og ikke medfører, at lovgivningen i det land finder anvendelse ved
behandlingen af det pågældende krav. Samme idé var indarbejdet i
Kommissionens ændrede forslag, men her indgik det i betragtning 12.

                                               
9
 Konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser

i borgerlige sager, herunder handelssager.
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Betragtning 16 i den fælles holdning

Der er foretaget en rettelse i teksten for at sikre overensstemmelse med andre
forsikringsdirektiver: den form for forsikringsvirksomhed, der kræver
udnævnelse af en skadebehandlingsrepræsentant, er den, der er nævnt i "klasse
10 under punkt A i bilaget til direktiv 73/239/EØF, bortset fra fragtførerens
ansvar".

Betragtning 22 og 23 i den fælles holdning

Begrundelsen for, at der skal forelægges oplysninger om den person, der er i
besiddelse af køretøjet, er formuleret klarere. Både i betragtning 22 og artikel 5,
stk. 4, indføres begrebet berettiget interesse, et princip, som anerkendes i de
fleste medlemsstaters lovgivning. En henvisning til direktiv 95/46/EØF om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger10 er tilføjet i
betragtning 23. Henvisningen sikrer den nødvendige overensstemmelse med
bestemmelserne om databeskyttelse og Kommissionens generelle politik på
dette område, fordi behandling af personoplysninger, især navn og adresse på
ejeren eller den sædvanlige fører af køretøjet, der hører til denne type
oplysninger, skal meddeles, når der er tale om et uforsikret eller utilstrækkeligt
forsikret køretøj. Artikel 5 er udvidet i overensstemmelse hermed (tilføjelse af
et nyt stk. 5). Samme idé kommer til udtryk i Kommissionens ændrede forslag
(betragtning 11 b [ny] og 11 c [ny].

Betragtning 26 i den fælles holdning

Denne betragtning er tilføjet for at gøre opmærksom på, at formålet med at
oprette et "netværk" af erstatningsorganer er at skabe et nyt retsmiddel for at
styrke beskyttelsen af skadelidte og ikke at ændre de civilretlige bestemmelser,
der kan variere fra medlemsstat til medlemsstat. Dette behov for at skabe et
"sikkerhedsnet" er ikke til stede, hvis skadelidte allerede har opnået erstatning
og andre, juridiske personer – der ikke har de samme praktiske problemer som
fysiske enkeltpersoner – ved subrogation er indtrådt i skadelidtes rettigheder.

Betragtning 28 i den fælles holdning

Hvis der i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning allerede findes
andre retsmidler til at opnå erstatning, som giver landets borgere en yderligere
beskyttelse i tilfælde af, at der sker en ulykke uden for hjemlandet, vil
skadelidte i praksis kunne vælge mellem denne mulighed og erstatningsorganet.
Men det skal være helt op til skadelidte selv at vælge den ene eller den anden
ordning, idet de nationale bestemmelser ellers ville kunne neutralisere
erstatningsorganets rolle. Ved at tilføje denne betragtning udelukkes enhver
fortolkning af direktivet gående i retning af at reducere den yderligere
beskyttelse, der skabes gennem systemet af erstatningsorganer.

                                               
10
 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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Artikel 1 i den fælles holdning

Hvad angår direktivets anvendelsesområde (artikel 1) er der sket en vigtig
ændring af forslaget, der øger effektiviteten af de heri fastlagte ordninger. Det
drejer sig om sondringen mellem anvendelsesområdet for artikel 3 og
anvendelsesområdet for artikel 4–6 i forslaget.

De to kumulative betingelser (tegning af en motorkøretøjsforsikring plus
registrering af køretøjet uden for skadelidtes hjemland), der fandtes i det
oprindelige forslag, er bibeholdt i definitionen af anvendelsesområdet for artikel
4–6.

Hvad angår den første betingelse, er det indlysende, at hvis det forretningssted,
der har udstedt policen, ligger i skadelidtes hjemland, bortfalder begrundelsen
for dette forslag, idet skadelidtes praktiske vanskeligheder med at komme i
kontakt med forsikringsselskabet med henblik på at opnå erstatning da ikke
længere eksisterer. Det er klart, at hvis skadelidte ikke kan få oplysning om
forsikringsselskabets identitet, kan han stadig henvende sig til
informationscentrene (artikel 5) for at få det oplyst; men derefter vil der ikke
være nogen grund til at benytte sig af de andre strukturer (skadebehandlings-
repræsentant, erstatningsorgan), der omhandles i direktivet.

Hvad angår den anden betingelse, er de eksisterende mekanismer på grundlag af
direktiv 90/618/EØF ("tjenesteydelsesrepræsentant") tilstrækkelige til at
regulere en situation, hvor det forsikringsselskab, der forsikrede det
skadevoldende køretøj, er etableret uden for skadelidtes hjemland, men hvor
køretøjet er registreret i skadelidtes hjemland. I dette tilfælde er der nemlig ikke
nogen lovgivningsmæssig lakune (manglende direkte kontakt mellem skadelidte
og skadevolderens forsikringsselskab), idet tjenesteydelsesrepræsentanten er en
passende kontaktperson mellem skadelidte og forsikringsselskabet.

Artikel 6 er udtryk for samme tankegang, da formålet med at oprette
erstatningsorganer er at afhjælpe manglerne ved artikel 4's funktion. Den
hyppighed, hvormed erstatningsorganerne benyttes, afhænger derfor af, hvor
effektiv ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter er.

Hvad angår retten til direkte sagsanlæg (artikel 3), må denne nødvendigvis
gælde for alle personer, der har lidt tab uden for deres hjemland, uanset i
hvilken medlemsstat forsikringsselskabet eller det skadevoldende køretøj er
hjemmehørende. Dette ville give anledning til betydelig forskelsbehandling
mellem skadelidte, der under besøg i en anden medlemsstat har lidt
sammenlignelige tab, men under lidt forskellige omstændigheder, det ville –
uden nogen særlig grund – begrænse direktivets anvendelsesområde, og endelig
ville der stadig være en lakune for så vidt angår de tilfælde, der er dækket af
direktiv 90/618/EØF, da skadelidte kun ville få mulighed for at opnå kontakt
med forsikringsselskabet, men ikke retlige muligheder for at opnå erstatning
direkte fra forsikringsselskabet.

Anvendelsesområdet for artikel 7 er bredere, idet der skal sikres
overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 72/166/EØF. I henhold til
sidstnævnte bestemmelser skal medlemsstaterne ved indrejse i Unionen
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kontrollere, at køretøjer fra tredjelande er forsynet enten med et gyldigt grønt
kort eller bevis for, at der er tegnet en grænseforsikring. Formuleringen af dette
afsnit er identisk med ordlyden i det ændrede forslag.

Artikel 2 i den fælles holdning

De definitioner, der er indføjet i denne artikel, er begrænset til et minimum,
nemlig hvad der er absolut nødvendigt for at forstå direktivets bestemmelser. De
er desuden baseret på definitioner, der allerede findes i tidligere direktiver for
ikke at forstyrre den etablerede fællesskabsret på området.

Artikel 3 i den fælles holdning

Gruppen af personer, der er omfattet af denne ret til direkte sagsanlæg, svarer til
den, der er defineret i artikel 1 (anvendelsesområde) i den fælles holdning.

Artikel 4, stk. 1, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 1, i det ændrede

forslag

Der er sket en vis forenkling ved at undlade henvisningen til bestemmelserne
om tilladelsesordningen, der komplicerede formuleringen af teksten uden at
indebære nogen egentlig fordel.

Artikel 4, stk. 2, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 3, i det ændrede

forslag

Formuleringen og opstillingen er blevet forbedret og forenklet ud over det, der
blev foreslået i Parlamentets ændringsforslag 20.

Artikel 4, stk. 5, i den fælles holdning

Efter samme retningslinjer som i stk. 4 i denne samme artikel er der, for at sikre
sanktionernes effektivitet som krævet i Parlamentets ændringsforslag 26 og 27,
pålagt Kommissionen en yderligere forpligtelse, idet den skal aflægge rapport
om sanktionernes effektivitet og, efter en sammenlignende undersøgelse af de
forskellige nationale sanktionsordninger, sørge for, at virkningerne af de
forskellige ordninger kommer til at svare til hinanden. Hvis de generelle
bestemmelser om, hvorledes medlemsstaterne skal anvende sanktionerne, ikke
giver de forventede resultater, forpligter denne supplerende bestemmelse
Kommissionen til at foreslå ny, mere konkrete foranstaltninger til afhjælpning
af problemet. I dette tilfælde vil det være irrelevant at påberåbe sig
nærhedsprincippet, da medlemsstaterne i så fald netop har vist, at de ikke har
forstået at udnytte deres skønsbeføjelser.

Artikel 4, stk. 6, i den fælles holdning – artikel 3, stk. 7, i det ændrede

forslag

Teksten er omformuleret og suppleret for at gøre det klart, at tilstedeværelsen af
en skadebehandlingsrepræsentant ikke kan betragtes som oprettelse af et agentur
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eller en filial, hverken i henhold til substantielle retsforskrifter, jf. tredje11 og
andet12 skadesforsikringsdirektiv, eller regler for fastlæggelse af retternes
kompetence, jf. Bruxelles-konventionen.

Artikel 5, stk. 1, i den fælles holdning

For at undgå overbelastning af systemet er der fastsat en tidsgrænse for, hvor
længe oplysninger om motorkøretøjer opbevares.

Artikel 5, stk. 2, i den fælles holdning

Forsikringsselskabets forpligtelse til at meddele informationscentrene
oplysninger er blevet begrænset, idet det kun skal give oplysninger om de
skadebehandlingsrepræsentanter, det har udpeget i medlemsstaterne bortset fra
den medlemsstat, hvor selskabet har hovedsæde. Hvad angår de øvrige
oplysninger, som informationscentrene har brug for, er det op til
medlemsstaterne at afgøre, hvorledes de bedst kan tilvejebringe disse
oplysninger. Det er nemlig blevet vurderet, at det ville være uhensigtsmæssigt,
hvis det udelukkende var forsikringsselskabet, der var forpligtet til at levere
oplysningerne, idet disse hurtigere og mere effektivt kan fås fra andre kilder.

Artikel 5, stk. 3 og 4 [ny], i den fælles holdning – artikel 4, stk. 3 og 4 [ny], i

det ændrede forslag

For at sikre overensstemmelse med stk. 1 i denne samme artikel er der fastsat en
tidsfrist på 7 år for skadelidtes adgang til de oplysninger, som
informationscentret ligger inde med vedrørende en bestemt ulykke. Under alle
omstændigheder varierer procedurerne for meddelelse af data, der forvaltes af
offentlige organer – eller private organer, der arbejder i almenvellets interesse –
fra den ene medlemsstat til den anden.

Der er tilføjet et stk. 4, der specielt vedrører sager, hvor det er berettiget at give
skadelidte flere oplysninger end dem, der er nødvendige i forbindelse med
direkte klageadgang eller erstatning gennem skadebehandlingsrepræsentanten.
Skadelidte skal have en berettiget interesse, dvs. bevise, at han kun kan opnå
erstatning ved at sagsøge skadevolderen. Dette forhold gøres mere eksplicit for
på den ene side at tage hensyn til de krav om beskyttelse af data, der gælder ved
behandling af personoplysninger som f.eks. skadevolderens navn og adresse, og
på den anden at sikre, at skadelidte kan opnå erstatning. Begrebet berettiget
interesse accepteres generelt i de forskellige medlemsstaters lovgivning på det
forvaltnings- og civilretlige område.

                                               
11 Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative

bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om
ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv).

12 Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative
bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring, om
fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af
tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 73/239/EØF.
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Artikel 5, stk. 5 [ny], i den fælles holdning – artikel 5, stk. 5 [ny], i det

ændrede forslag

Det fastsættes, at direktiv 95/46/EØF om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger skal overholdes.

Artikel 6, stk. 1, i den fælles holdning

Der er tilføjet et afsnit i slutningen af stk. 1 om medlemsstaternes mulighed for
at betragte erstatningsorganets intervention som subsidiær (eller ikke-subsidiær)
i tilfælde, hvor der findes andre ordninger, der yder erstatning for samme skade.
Dette svarer nøje til en lignende bestemmelse i artikel 1, stk. 4, slutningen af
første afsnit, i direktiv 84/5/EØF og sikrer sammenhæng i den indsats, der gøres
af organer (erstatningsorganer – garantifonde), der varetager parallelle
funktioner under forskellige omstændigheder. Endelig indeholder dette samme
stykke en bestemmelse, der forbyder medlemsstaterne at gøre udbetaling af
erstatning fra erstatningsorganet betinget af, at skadelidte har søgt at opnå
erstatning fra skadevolderen, før der indgives erstatningskrav til erstatnings-
organet. De eneste betingelser for, at erstatningsorganet kan intervenere, bør
være dem, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, nemlig, at der ikke er udpeget en
skadebehandlingsrepræsentant, eller at forsikringsselskabet ikke har givet et
begrundet svar.

Artikel 6, stk. 2, i den fælles holdning – artikel 5, stk. 2, i det ændrede

forslag

Subrogationsordningen i artikel 6, stk. 2, er blevet udbygget. Alle
medlemsstater forpligtes til at anerkende, at erstatningsorganet i skadelidtes
hjemland og dermed erstatningsorganet i det land, hvor det forsikringsselskab,
der har udstedt kontrakten, er etableret, indtræder i skadelidtes rettigheder.

Artikel 7 i den fælles holdning

Rådets tekst er mere fuldstændig og går videre end Kommissionens og Europa-
Parlamentets forslag: den indebærer ens behandling af uforsikrede og
uidentificerede køretøjer og sikrer derved fuld overensstemmelse med direktiv
84/5/EØF og ensartet behandling af alle skadelidte, der har været involveret i en
ulykke uden for deres hjemland.

Artikel 8 i den fælles holdning

Denne artikel svarer fuldstændigt til artikel 3, stk. 2, i det ændrede forslag. Af
hensyn til metodikken og af lovgivningstekniske grunde er dette stykke blevet
adskilt fra artikel 4 om skadebehandlingsrepræsentanter, idet der er tale om en
ændring af ældre forsikringsdirektiver.

Artikel 9 i den fælles holdning

Formålet med denne artikel er at udfylde eventuelle lakuner og at afhjælpe
tilfælde af ukorrekt anvendelse af direktiv 90/618/EØF. I nævnte direktiv er
bestemmelserne om kontrol med udpegelsen af "tjenesteydelsesrepræsentanter"
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mindre striks end bestemmelserne i dette direktiv. I løbet af det sidste tiår er en
lang række tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke har udpeget en
tjenesteydelsesrepræsentant, blevet indberettet til Kommissionen, og der har
derfor måttet findes en hurtig løsning på problemet. Ved at give
skadebehandlingsrepræsentanten denne yderligere beføjelse til at intervenere i
tilfælde, hvor forsikringsselskabet ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold
til direktiv 90/618/EØF, vil ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter
måske kunne være med til at afhjælpe manglerne ved ordningen med
tjenesteydelsesrepræsentanter som fastsat i direktiv 90/618/EØF.

4. KONKLUSION

Det er Kommissionens opfattelse, at den fælles holdning viderefører
nøgleelementerne i Kommissionens forslag og i de af Europa-Parlamentets
ændringsforslag, der er blevet accepteret af Kommissionen og indarbejdet i det
ændrede forslag. Kommissionen kan fuldt ud tilslutte sig denne fælles holdning.


