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KORT BEGRUNDELSE

Det første EU-direktiv om motorkøretøjsforsikring er fra 1972. Siden er der blevet udarbejdet 
fem andre direktiver for gradvis at styrke og supplere det oprindelige, og de er blevet 
kodificeret ved direktiv 2009/103/EF.

I sit arbejdsprogram for 2016 bebudede Kommissionen en evaluering af sidstnævnte. Efter 
denne evaluering viste det sig, at der var behov for en række ændringer og tilpasninger for at 
opfylde direktivets primære formål, dvs. beskyttelse af ofre for trafikulykker i en 
grænseoverskridende sammenhæng. Der kan fremhæves fem nye punkter. Insolvente 
forsikringsselskaber, anerkendelse af erklæringer om erstatningshistorikken, 
forsikringskontrol med henblik på at bekæmpe kørsel med uforsikrede køretøjer, 
harmonisering af mindstebeløbet for dækning og endelig direktivets anvendelsesområde.

Ordføreren vurderer, at dette forslag til direktiv imødekommer de nye krav til beskyttelse af 
ofre for trafikulykker i andre EU-medlemsstater end den, hvor skadelidte er bosat, og ofre for 
en ulykke forårsaget af en fører fra en anden medlemsstat. 

Eftersom der er flere og flere tilfælde af forsikringsselskabers insolvens, navnlig i en 
grænseoverskridende sammenhæng, og eftersom erstatningsprocedurerne i visse EU-lande 
nogle gange kan være lange og komplekse, er muligheden for at indføre en mekanisme for 
hurtig og passende erstatning til ofre efter ordførerens mening et skridt fremad. Forslaget 
indebærer, at der i hver medlemsstat oprettes et erstatningsorgan, der finansieres af de 
nationale forsikringsselskaber, og som indtræder i det insolvente forsikringsselskabs sted. I 
grænseoverskridende situationer vil skadelidte modtage direkte erstatning fra det nationale 
erstatningsorgan i den stat, hvor ulykken fandt sted, inden denne modtager erstatning fra 
erstatningsorganet i den stat, hvori det insolvente forsikringsselskab ligger. Eftersom der 
allerede findes et system med garantifonde i mange medlemsstater, er det efter ordførerens 
mening et reelt fremskridt at overveje at udvide dette system til at omfatte alle EU's 
medlemsstater i form af frivillige aftaler.

Kommissionens forslag indeholder også bestemmelser om ligebehandling fra 
forsikringsselskabernes side af alle erklæringer om erstatningshistorikken, der er udstedt i EU. 
Ordføreren bifalder Kommissionens tilgang, der består i at harmonisere erklæringen om 
erstatningshistorikken og samtidig at stille krav om den samme behandling af sådanne 
erklæringer uanset forsikringstagerens oprindelsesmedlemsstat. Denne foranstaltning bidrager 
til større lighed mellem forsikringstagerne gennem bestemmelserne om ligebehandling fra 
forsikringsselskabernes side af alle erklæringer om erstatningshistorikken, der er udstedt i EU. 
Det mål, der skal opfyldes, er at have færre sager om forsikringssvig og større 
gennemsigtighed gennem autentificering af erklæringer om erstatningshistorikken.

For så vidt angår forsikringskontrol mener ordføreren, at det er af afgørende betydning at 
begrænse det nuværende forbud og give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre diskret 
kontrol på frivillig basis. Kontrollerne vil blive betragtet som diskrete, såfremt de teknikker, 
der anvendes, ikke tvinger køretøjer til at standse, ikke er diskriminerende og er nødvendige 
og forholdsmæssige. Ordføreren mener, at det er et godt initiativ at give medlemsstaterne 
mulighed for at anvende digitale nummerpladegenkendelsessystemer. Alle nye bestemmelser, 
der giver mulighed for at begrænse kørsel med uforsikrede køretøjer, bør fremmes.
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Forslaget til direktiv har også til formål at sikre mindstebeløb for forsikringsdækning i 
tilfælde af tingsskade eller personskade, uanset hvilken type køretøj der er tale om. 
Ordføreren støtter fuldt ud denne nye bestemmelse i det omfang, hvor staterne kan gå videre 
end dette minimum, og at det ikke er et spørgsmål om at harmonisere forsikringspriser, 
eftersom dette ikke ville være muligt i dag i lyset af de eksisterende økonomiske forskelle 
mellem de forskellige EU-lande.

Endelig støtter ordføreren med hensyn til direktivets anvendelsesområde Kommissionens 
hensigt om at kodificere Domstolens retspraksis ved hjælp af en definition af begrebet 
"færdsel med køretøj". Hun mener imidlertid, at den fastlagte definition stadig er for 
begrænset og kan udelukke en række køretøjer, der ikke "normalt er bestemt til at tjene som 
transportmiddel", men som ikke desto mindre er årsag til uheld, der resulterer i personskade 
eller materiel skade. Ordføreren vurderer, at køretøjets transportaktivitet i snæver forstand 
ikke bør være en afgørende faktor ved anvendelsen af dette direktiv. Køretøjer, der navnlig 
anvendes inden for byggeri, og som kører på tværs af grænserne, kan f.eks. forårsage ulykker. 
Ordføreren mener, at definitionen af færdsel med køretøjer bør være så bred som mulig for at 
sikre maksimal beskyttelse af ofrene for ulykker. Der vil blive fremsat et ændringsforslag 
vedrørende dette punkt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) 
er af særlig betydning for Europas borgere, 
uanset om de er forsikringstagere eller 
potentielle ofre for en ulykke. Den har 
ligeledes væsentlig betydning for 
forsikringsselskaberne, da den udgør et 
væsentligt segment af 
skadesforsikringsmarkedet i Unionen. 
Motorkøretøjsforsikring har også 
indflydelse på fri bevægelighed for 
personer, varer og køretøjer. Det bør derfor 
være en væsentlig prioritet for Unionens 
indsats på området for finansielle 
tjenesteydelser at styrke og konsolidere det 
indre marked for motorkøretøjsforsikring.

(1) Ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) 
er af særlig betydning for Europas borgere, 
uanset om de er forsikringstagere eller 
potentielle ofre for en ulykke. Den har 
ligeledes væsentlig betydning for 
forsikringsselskaberne, da den udgør et 
væsentligt segment af 
skadesforsikringsmarkedet i Unionen. 
Motorkøretøjsforsikring har også en 
væsentlig indflydelse på fri bevægelighed 
for personer, varer og køretøjer og dermed 
på det indre marked og Schengenområdet. 
Det bør derfor være en væsentlig prioritet 
for Unionens indsats på området for 
finansielle tjenesteydelser at styrke og 
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konsolidere det indre marked for 
motorkøretøjsforsikring.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen har foretaget en 
evaluering af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af 
dets effektivitet, virkningsfuldhed og 
sammenhæng med andre EU-politikker. 
Konklusionen på evalueringen var, at 
direktiv 2009/103/EF er velfungerende 
som helhed, og at der kun er behov for få 
ændringer. Der blev identificeret fire 
områder, hvor det ville være 
hensigtsmæssigt at foretage målrettede 
ændringer: erstatning til skadelidte i 
tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, 
obligatoriske mindstebeløb for 
forsikringsdækning, medlemsstaternes 
kontrol med forsikring af køretøjer og et 
nyt forsikringsselskabs brug af 
forsikringstageres erklæringer om 
erstatningshistorikken.

(2) Kommissionen har foretaget en 
evaluering af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/103/EF15, herunder af 
dets effektivitet, virkningsfuldhed og 
sammenhæng med andre EU-politikker. 
Konklusionen på evalueringen var, at 
direktiv 2009/103/EF er velfungerende 
som helhed, og at der kun er behov for få 
ændringer. Der blev identificeret fire 
områder, hvor det ville være 
hensigtsmæssigt at foretage målrettede 
ændringer: erstatning til skadelidte i 
tilfælde af et forsikringsselskabs insolvens, 
obligatoriske mindstebeløb for 
forsikringsdækning, medlemsstaternes 
kontrol med forsikring af køretøjer og et 
nyt forsikringsselskabs brug af 
forsikringstageres erklæringer om 
erstatningshistorikken. 
Forsikringsselskaber bør også indføre en 
obligatorisk "bonus-malus-ordning", som 
skal anvendes til beregning af 
forsikringspræmier på grundlag af 
erklæringer om erstatningshistorikken. 
En sådan ordning vil være et incitament 
til sikker kørsel og således gøre 
vejtrafikken mere sikker. Den vil også 
føre til mere retfærdige 
forsikringspræmier for forbrugerne.

_________________ _________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/103/EF af 16. september 2009 om 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og 
kontrollen med forsikringspligtens 
overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 
11).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/103/EF af 16. september 2009 om 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og 
kontrollen med forsikringspligtens 
overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 
11).
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I henhold til EU-Domstolens 
retspraksis er alle eksisterende og nye 
typer af motorkøretøjer i princippet 
omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 2009/103/EF. Især hvad angår 
nye typer køretøjer, f.eks. elcykler, 
elscootere og segways, synes dette ikke at 
være absolut nødvendigt. De er meget 
mindre og har en lavere maksimal 
hastighed, hvilket betyder, at deres 
skadespotentiale ikke er så stort. Den 
udifferentierede anvendelse af en 
obligatorisk forsikring forekommer 
uforholdsmæssig, især i betragtning af 
behovet for at fremme udviklingen af nye 
alternative transportformer, som bruger et 
mindre offentligt vejareal og er mere 
miljøvenlige. Dette direktiv bør følgelig 
kun finde anvendelse på køretøjer, som i 
henhold til EU-retten skal opfylde 
sikkerhedskrav som en betingelse for 
godkendelse. Der kan naturligvis også ske 
ulykker, når sådanne køretøjer anvendes, 
og derfor bør medlemsstaterne frit kunne 
vedtage eller opretholde regler på 
nationalt plan, som også omhandler 
ansvarsforsikring for køretøjer, der ikke 
kræver typegodkendelse. Ved at opfylde de 
generelle mål om at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for ofre for 
trafikulykker og om at lette den frie 
bevægelighed for personer og køretøjer i 
hele Unionen vil dette direktiv bidrage til 
at forbedre tilliden til det indre marked for 
motorkøretøjsforsikring ved at øge 
retssikkerheden i forbindelse med 
grænseoverskridende salg af 
motorkøretøjsforsikring baseret på den 
frie udveksling af tjenesteydelser og 
samtidig mindske de risici, der kan opstå i 
forbindelse med erstatning til ofre.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Dette direktiv skaber en passende 
balance mellem offentlige interesser og 
potentielle omkostninger for de offentlige 
myndigheder, forsikringsselskaberne og 
forsikringstagerne med henblik på at 
sikre, at de foreslåede foranstaltninger er 
omkostningseffektive.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Medlemsstaterne bør på 
indeværende tidspunkt afholde sig fra at 
foretage kontrol med forsikring for 
køretøjer, der er hjemmehørende på en 
anden medlemsstats område, og for 
køretøjer, der er hjemmehørende på et 
tredjelands område, når de kommer ind på 
deres område fra en anden medlemsstats 
område. Ny teknologisk udvikling gør det 
muligt at foretage kontrol med forsikring 
for køretøjer uden at standse dem og 
således uden at gribe ind i personers frie 
bevægelighed. Der bør derfor kun gives
tilladelse til at foretage denne kontrol med 
forsikring for køretøjer, hvis kontrollen er 
ikke-diskriminerende, nødvendig og 
forholdsmæssig, udgør en del af et generelt 
kontrolsystem på medlemsstatens område 
og ikke kræver, at køretøjet standses.

(4) Medlemsstaterne afholder sig på 
indeværende tidspunkt fra at foretage 
kontrol med forsikring for køretøjer, der er 
hjemmehørende på en anden medlemsstats 
område, og for køretøjer, der er 
hjemmehørende på et tredjelands område, 
når de kommer ind på deres område fra en 
anden medlemsstats område. Ny 
teknologisk udvikling, som f.eks. teknologi 
til nummerpladegenkendelse, gør det 
muligt at foretage diskret kontrol med 
forsikring for køretøjer uden at standse 
dem og således uden at gribe ind i 
personers frie bevægelighed. Der bør 
derfor kun gives tilladelse til at foretage 
denne kontrol med forsikring for køretøjer, 
hvis kontrollen er ikke-diskriminerende, 
nødvendig og forholdsmæssig, udgør en 
del af et generelt kontrolsystem på 
medlemsstatens område og ikke kræver, at 
køretøjet standses, og hvis kontrollen 
garanterer den berørte persons 
rettigheder, frihedsrettigheder og legitime 
interesser.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kørsel med uforsikrede køretøjer, 
dvs. kørsel med et motorkøretøj uden en 
obligatorisk ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer, er et stigende problem 
inden for Unionen. Omkostningerne er 
anslået til 870 mio. EUR i erstatningskrav 
i 2011 for Unionen som helhed. Det bør 
understreges, at kørsel med uforsikrede 
køretøjer har negative konsekvenser for 
en lang række interesserede parter, 
herunder skadelidte, forsikringsselskaber, 
garantifonde og 
motorkøretøjsforsikringstagere.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Effektiv beskyttelse af ofre for 
trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid 
modtager erstatning for personskader og 
tingsskader, uanset om den ansvarlige parts 
forsikringsselskab er solvent eller ikke. 
Medlemsstaterne bør derfor oprette eller 
udpege et organ, som i første omgang 
udbetaler erstatning til skadelidte, der 
normalt er hjemmehørende på deres 
område, og som har ret til at kræve 
refusion af denne erstatning fra det organ, 
der er oprettet eller udpeget til samme 
formål i den medlemsstat, hvor det 
forsikringsselskab, der har udstedt 
forsikringspolicen for den ansvarlige parts 
køretøj, har sit etablerede forretningssted. 
For at undgå, at der fremsættes parallelle 
erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker 
dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav 
over for dette organ, hvis de allerede har 

(7) Effektiv beskyttelse af ofre for 
trafikulykker forudsætter, at disse ofre altid 
modtager erstatning for personskader og 
tingsskader, uanset om den ansvarlige parts 
forsikringsselskab er solvent eller ikke. 
Medlemsstaterne bør derfor oprette eller 
udpege et organ, som i første omgang og 
uden forsinkelser udbetaler erstatning til 
skadelidte, der normalt er hjemmehørende 
på deres område, og som har ret til at 
kræve refusion af denne erstatning fra det 
organ, der er oprettet eller udpeget til 
samme formål i den medlemsstat, hvor det 
forsikringsselskab, der har udstedt 
forsikringspolicen for den ansvarlige parts 
køretøj, har sit etablerede forretningssted. 
For at undgå, at der fremsættes parallelle 
erstatningskrav, bør ofre for trafikulykker 
dog ikke kunne fremsætte erstatningskrav 
over for dette organ, hvis de allerede har 
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fremsat erstatningskrav eller anlagt 
søgsmål mod det berørte 
forsikringsselskab, og dette erstatningskrav 
og dette søgsmål endnu ikke er 
færdigbehandlet.

fremsat erstatningskrav eller anlagt 
søgsmål mod det berørte 
forsikringsselskab, og dette erstatningskrav 
og dette søgsmål endnu ikke er 
færdigbehandlet.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Erstatningshistorikken for 
forsikringstagere, som har til hensigt at 
indgå nye forsikringsaftaler med 
forsikringsselskaber, bør let kunne 
autentificeres med henblik på at fremme 
anerkendelse af en sådan 
erstatningshistorik, når der indgås en ny 
forsikringsaftale. For at kunne forenkle 
verifikation og autentificering af 
erklæringer om erstatningshistorikken er 
det vigtigt, at sådanne erklæringer om 
erstatningshistorikken har det samme 
indhold og den samme form i alle 
medlemsstaterne. Endvidere bør 
forsikringsselskaber, som tager hensyn til 
erklæringer om erstatningshistorikken ved 
fastsættelse af motorkøretøjers 
forsikringspræmier, ikke diskriminere på 
grund af nationalitet eller udelukkende på 
grund af den medlemsstat, hvor 
forsikringstageren tidligere havde sin 
bopæl. For at gøre det muligt for 
medlemsstaterne at verificere, hvordan 
forsikringsselskaberne behandler 
erklæringer om erstatningshistorikken bør 
forsikringsselskaber offentliggøre deres 
politik med hensyn til deres brug af 
erklæringer om erstatningshistorikken, når 
de beregner præmier.

(8) Erstatningshistorikken for 
forsikringstagere, som har til hensigt at 
indgå nye forsikringsaftaler med 
forsikringsselskaber, bør let kunne 
autentificeres med henblik på at fremme 
anerkendelse af en sådan 
erstatningshistorik, når der indgås en ny 
forsikringsaftale. For at kunne forenkle 
verifikation og autentificering af 
erklæringer om erstatningshistorikken er 
det vigtigt, at sådanne erklæringer om 
erstatningshistorikken har det samme 
indhold og den samme form i alle 
medlemsstaterne. Endvidere bør 
forsikringsselskaber anvende en 
obligatorisk "bonus-malus-ordning" ved 
fastsættelse af motorkøretøjers 
forsikringspræmier. Der bør tages hensyn 
til erklæringer om erstatningshistorikken. 
Der bør ikke være nogen 
forskelsbehandling på grund af nationalitet 
eller udelukkende på grund af den 
medlemsstat, hvor forsikringstageren 
tidligere havde sin bopæl. For at gøre det 
muligt for medlemsstaterne at verificere, 
hvordan forsikringsselskaberne behandler 
erklæringer om erstatningshistorikken bør 
forsikringsselskaber offentliggøre deres 
politik med hensyn til deres brug af 
erklæringer om erstatningshistorikken, når 
de beregner præmier.

Ændringsforslag 9
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Europa-Kommissionen bør som led 
i evalueringen af dette direktiv overvåge 
direktivets anvendelse under hensyntagen 
til antallet af skadelidte, omfanget af 
udestående erstatningskrav som følge af 
forsinket udbetaling på tværs af grænser i 
insolvenssager, omfanget af 
mindstebeløbene for dækning i 
medlemsstaterne, omfanget af 
erstatningskrav som følge af kørsel med 
uforsikrede køretøjer på tværs af grænser 
og antallet af klager vedrørende 
erklæringer om erstatningshistorikken.

(11) Europa-Kommissionen bør som led 
i evalueringen af dette direktiv overvåge 
direktivets anvendelse under hensyntagen 
til antallet af skadelidte, omfanget af 
udestående erstatningskrav som følge af 
forsinket udbetaling på tværs af grænser i 
insolvenssager, omfanget af 
mindstebeløbene for dækning i 
medlemsstaterne, omfanget af 
erstatningskrav som følge af kørsel med 
uforsikrede køretøjer på tværs af grænser 
og antallet af klager vedrørende 
erklæringer om erstatningshistorikken. I 
forbindelse med evalueringen af, hvordan 
direktiv 2009/103/EF fungerer, bør 
Kommissionen også undersøge og 
vurdere, om dette direktiv i lyset af den 
teknologiske udvikling, herunder den 
stigende anvendelse af autonome og 
halvautonome køretøjer, fortsat tjener sit 
formål om at beskytte ofre for 
trafikulykker mod forsikringsselskabers 
insolvens ved ulykker forårsaget af 
køretøjer. Samtidig bør denne 
overvågning fremtidssikres og søge at 
sikre, at direktivets mål opfyldes med 
hensyn til ny teknologisk udvikling på 
områder som elektriske køretøjer og 
autonome og halvautonome køretøjer.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for 
trafikulykker i hele Unionen og at sikre 
beskyttelse af skadelidte i tilfælde af 
forsikringsselskabers insolvens, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 

(12) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre ens mindstebeskyttelse af ofre for 
trafikulykker i hele Unionen, at sikre 
beskyttelse af skadelidte i tilfælde af 
forsikringsselskabers insolvens og at sikre 
ligebehandling i forbindelse med 
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medlemsstaterne, men kan på grund af 
deres virkninger, bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

forsikringsselskabers autentificering af 
erklæringer om erstatningshistorikken for 
potentielle forsikringstagere, der rejser på 
tværs af de indre EU-grænser, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af 
deres virkninger, bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

"Dette direktiv finder kun anvendelse på 
køretøjer, der er omfattet af forordning 
(EU) 2018/858*, forordning (EU) nr. 
167/2013** eller forordning (EU) nr. 
168/2013***.

*Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning 
af motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil samt af systemer, komponenter og 
separate tekniske enheder til sådanne 
køretøjer, om ændring af forordning (EF) 
nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om 
ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 
151 af 14.6.2018, s. 1).

**Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 167/2013 af 
5. februar 2013 om godkendelse og 
markedsovervågning af landbrugs- og 
skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 
2.3.2013, s. 1).

***Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 168/2013 af 
15. januar 2013 om godkendelse og 
markedsovervågning af to- og trehjulede 
køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 
2.3.2013, s. 52)."

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kan dog føre en sådan kontrol med 
forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er 
diskriminerende og er nødvendig og 
forholdsmæssig i forhold til at nå de 
tilstræbte mål, og 

De kan dog føre en sådan kontrol med 
forsikringer, såfremt denne kontrol ikke er 
diskriminerende og er nødvendig og 
forholdsmæssig i forhold til at nå de 
tilstræbte mål samt garanterer den berørte 
persons rettigheder, frihedsrettigheder og
legitime interesser, og

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaber eller de i andet afsnit 
omhandlede organer ikke, når de tager 
hensyn til erklæringer om 
erstatningshistorikken udstedt af andre 
forsikringsselskaber eller andre organer 
som omhandlet i andet afsnit, behandler 
forsikringstagerne på en diskriminerende 
måde eller forhøjer deres præmier på grund 
af deres nationalitet eller udelukkende på 
grund af den medlemsstat, hvor de tidligere 

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaber og de i andet afsnit 
omhandlede organer ikke, når de tager 
hensyn til erklæringer om 
erstatningshistorikken udstedt af andre 
forsikringsselskaber eller andre organer 
som omhandlet i andet afsnit, behandler 
forsikringstagerne på en diskriminerende 
måde eller forhøjer deres præmier på grund 
af deres nationalitet eller udelukkende på 
grund af den medlemsstat, hvor de tidligere 
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havde deres bopæl. havde deres bopæl.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 2 a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaber og de i andet afsnit 
omhandlede organer indfører en 
obligatorisk "bonus-malus-ordning" i 
deres ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer, som beregner 
forsikringspræmiernes størrelse for hver 
enkelt forsikringstager i 
overensstemmelse med erklæringerne om 
erstatningshistorikken.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 16 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaberne offentliggør deres 
politik med hensyn til deres brug af 
erklæringer om erstatningshistorikken, når 
de beregner præmier.

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsselskaberne offentliggør deres 
politik med hensyn til deres brug af 
erklæringer om erstatningshistorikken, når 
de beregner præmier, især også i forhold 
til den "bonus-malus-ordning", de 
anvender.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2009/103/EF
Artikel 28c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest syv år efter datoen for 
gennemførelse af dette direktiv foretages 
der en evaluering af direktivet. 
Kommissionen fremsender konklusionerne 
af evalueringen sammen med sine 
bemærkninger til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg.

Senest fem år efter datoen for 
gennemførelse af dette direktiv foretages 
der en evaluering af direktivet. Navnlig 
skal det vurderes, om dette direktiv er 
hensigtsmæssigt for så vidt angår den 
teknologiske udvikling inden for 
autonome og halvautonome køretøjer, og 
det skal undersøges, om dette direktivs 
ansvarsordning tager hensyn til de nye 
teknologiske forhold, eller om der bør 
indføres en ny lovovertrædelse, der 
indebærer objektivt ansvar, og som 
udelukkende er baseret på autonome 
køretøjer som en farekilde, og som 
samtidig ikke indebærer ukontrollerede 
ansvarsrisici for ikke at stå i vejen for 
anvendelsen af nye teknologier.
Kommissionen fremsender konklusionerne 
af evalueringen sammen med sine 
bemærkninger til Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og vedlægger, hvis det er 
nødvendigt, et lovgivningsmæssigt forslag.

(Teknisk fejl: det omhandlede direktiv er et forslag til direktiv 2018/0168 (COD) om ændring 
af direktiv 2009/103/EF.)
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