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KORTFATTAD MOTIVERING

Det första EU-direktivet om motorfordonsförsäkring är från 1972. Sedan dess har det kommit 
fem andra direktiv som gradvis har skärpt och kompletterat detta, och alla dessa direktiv har 
kodifierats genom direktiv 2009/103/EG.

I sitt arbetsprogram för 2016 tillkännagav kommissionen att det sistnämnda direktivet skulle 
utvärderas. Under denna utvärdering framkom att vissa ändringar och anpassningar var 
nödvändiga för att uppfylla det primära syftet med detta direktiv, nämligen att skydda 
personer som drabbas av trafikolyckor i gränsöverskridande situationer. Fem nya punkter kan 
framhållas: försäkringsgivarens insolvens, erkännandet av intyg om skadehistorik, 
försäkringskontroller för att motverka oförsäkrad körning, harmonisering av minimibelopp för 
försäkringstäckning samt direktivets tillämpningsområde.

Föredraganden anser att detta förslag till direktiv väl uppfyller de nya kraven på skydd för 
personer som drabbas av trafikolyckor i en annan EU-medlemsstat än den där de är bosatta 
eller olyckor som orsakas av en förare från en annan medlemsstat. 

Det blir allt vanligare med insolvens bland försäkringsgivare, särskilt i ett gränsöverskridande 
sammanhang, och ersättningsförfarandena kan vara långa och komplicerade i vissa EU-
länder. Därför ser föredraganden möjligheten att införa en mekanism för snabb utbetalning av 
skälig ersättning till de skadelidande som ett steg i rätt riktning. Förslaget innebär bland annat 
att det i varje medlemsstat inrättas en ersättningsfond som finansieras av de nationella 
försäkringsgivarna och som inträder i den insolventa försäkringsgivarens ställe. I 
gränsöverskridande situationer kommer den skadelidande att få ersättning direkt från den 
nationella fonden i den stat där olyckan inträffade, och denna fond återbetalas sedan av 
ersättningsfonden i den insolventa försäkringsgivarens stat. Systemet med garantifonder finns 
redan i många medlemsstater, och att utvidga det till alla – i form av frivilliga avtal – skulle 
föredraganden se som ett verkligt framsteg.

Kommissionens förslag innehåller också bestämmelser om att försäkringsgivare ska behandla 
alla intyg om skadehistorik som utfärdas i EU på samma sätt. Föredraganden godkänner 
kommissionens strategi, som går ut på att harmonisera intygen om skadehistorik och 
samtidigt införa krav på att sådana intyg ska behandlas på samma sätt oberoende av vilken 
medlemsstat försäkringstagaren kommer från. Denna åtgärd bidrar till ökad jämlikhet mellan 
försäkringstagarna genom att försäkringsgivarna behandlar alla intyg om skadehistorik som 
utfärdas i Europa på samma sätt. Det mål som man vill uppnå är färre försäkringsbedrägerier 
och större öppenhet genom bestyrkande av intyg om skadehistorik.

När det gäller försäkringskontroller anser föredraganden att det är viktigt att begränsa det 
nuvarande förbudet och göra det möjligt för medlemsstaterna att på frivillig grund genomföra 
kontroller där fordonet inte behöver stoppas. Förutom att kontrollerna inte kräver att fordonet 
stannar är de icke-diskriminerande och nödvändiga och proportionella. Föredraganden anser 
också att det är ett bra initiativ att ge medlemsstaterna möjlighet att använda digitala verktyg 
för nummerplåtsavläsning. Alla nya bestämmelser som gör det möjligt att minska problemet 
med oförsäkrad körning bör uppmuntras.

I förslaget till direktiv föreskrivs också att det i händelse av personskada och sakskada, 
oberoende av fordonskategori, ska garanteras minimibelopp för försäkringsskyddet. 
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Föredraganden ger sitt fulla stöd till denna nya bestämmelse, eftersom stater kan gå längre än 
detta minimum och det inte handlar om att harmonisera försäkringspriserna. Detta vore inte 
möjligt i dagsläget, mot bakgrund av de rådande ekonomiska skillnaderna mellan de olika 
EU-länderna.

När det slutligen gäller direktivets tillämpningsområde stöder föredraganden kommissionens 
avsikt att kodifiera domstolens rättspraxis genom en definition av begreppet ”användning av 
ett fordon”. Hon anser dock att den valda definitionen fortfarande är alltför begränsande och 
kan utesluta vissa fordon som inte ”normalt är avsedda som transportmedel” men som ändå 
kan orsaka person- eller egendomsskadeolyckor. Det bör inte vara en avgörande faktor för 
tillämpning av direktivet att det handlar om fordonstrafik i egentlig mening. Olyckor kan 
också orsakas av exempelvis fordon som används i gränsöverskridande byggverksamhet. 
Föredraganden anser att definitionen av användning av ett fordon bör vara så bred som 
möjligt, så att de som drabbas av olyckor tillförsäkras största möjliga skydd. Ett 
ändringsförslag läggs därför fram i detta avseende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 1 – led 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. användning av ett fordon: all 
användning av ett fordon, som normalt är 
avsett som transportmedel, som 
överensstämmer med fordonets normala 
funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet 
har och oavsett i vilken terräng fordonet 
används och huruvida det står stilla eller 
befinner sig i rörelse.

1a. användning av ett fordon: all 
användning av ett fordon, som normalt 
används som transportmedel, som 
överensstämmer med fordonets normala 
funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet 
har och oavsett i vilken terräng fordonet 
används och huruvida det står stilla eller 
befinner sig i rörelse.
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