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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 67, stk. 4, og artikel 81, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret"), 

– der henviser til artikel 6 i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) og dens relevante retspraksis, 

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis om principperne om den 

nationale processuelle autonomi og effektiv domstolsbeskyttelse1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 

2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)2 ("Rom II-

forordningen"), 

– der henviser til Haagkonventionen af 4. maj 1971 om lovvalgsregler ved trafikulykker 

("Haagkonventionen om trafikulykker fra 1971"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 

2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens 

                                                 
1  Se bl.a.: dom af 18. september 2003, Peter Pflücke mod Bundesanstalt für Arbeit, C-125/01, 

ECLI:EU:C:2003:477, dom af 25. juli 1991, Theresa Emmott mod Minister for Social Welfare 

og Attorney General, C-208/90, ECLI:EU:C:1991:333 og dom af 13. juli 2006, Vincenzo 

Manfredi m.fl. mod Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA m.fl., forenede sager C-295/04 – C-

298/04, ECLI:EU:C:2006:461. 
2  EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40. 



 

 

overholdelse1 (motorkøretøjsforsikringsdirektivet), 

– der henviser til den europæiske konvention om beregning af tidsfrister2, 

– der henviser til evalueringen af den europæiske merværdi fra Europa-Parlamentets 

Forskningstjenestes (EPRS') Enhed for Europæisk Merværdi med titlen 

"Forældelsesfrister i forbindelse med færdselsulykker", der ledsager Europa-

Parlamentets lovgivningsmæssige initiativbetænkning3, 

– der henviser til undersøgelsen fra Generaldirektoratet for Interne Politikker med titlen 

"Grænseoverskridende trafikulykker i EU – de eventuelle konsekvenser af førerløse 

biler"4, 

– der henviser til Kommissionens undersøgelse med titlen "Compensation of victims of 

cross-border road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis 

of problems and evaluation of options for improving the position of cross-border 

victims"5, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2010 med titlen ”Et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere – Handlingsplan om gennemførelse 

af Stockholmprogrammet”6,  

– der henviser til sin beslutning af 1. februar 2007 med henstillinger til Kommissionen om 

forældelsesfrister i forbindelse med grænseoverskridende tvister om personskader og 

dødsulykker7, 

– der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2003 om forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF, 

90/232/EØF og 2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer8, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 46 og 52, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0206/2017), 

A. der henviser til, at forældelsesreglerne for erstatningskrav i Unionen varierer meget 

medlemsstaterne imellem, således at der ikke er to medlemsstater, der anvender 

nøjagtigt de samme grundlæggende forældelsesregler; der henviser til, at også den 

relevante forældelsesfrist er fastsat på grundlag af forskellige faktorer, herunder om der 

er tilknyttede straffesager, og om kravet anses for at vedrøre ansvar uden for eller inden 

for kontrakt; 

                                                 
1  EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11. 
2  CETS 076. 
3  PE 581.386, juli 2016. 
4  PE 571.362, juni 2016. 
5  Tilgængelig online på: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf (30. 

november 2008). 
6  EUT C 121 af 19.4.2011, s. 41. 
7  EUT C 250 E af 25.10.2007, s. 99. 
8  Vedtagne tekster, P5_TA(2003)0446. 



 

 

B. der henviser til, at de nationale ordninger for forældelsesfrister dermed er meget 

komplekse, og at det ofte kan være vanskeligt at forstå, hvilken er den gældende 

generelle forældelsesfrist, hvornår og hvordan fristerne begynder at gælde, og hvordan 

disse suspenderes, afbrydes eller forlænges; 

C. der henviser til, at manglende kendskab til udenlandske forældelsesregler kan føre til 

tab af retten til at gøre et ellers gyldigt krav gældende eller hindringer for ofrene med 

hensyn til adgang til domstolsprøvelse i form af yderligere omkostninger og 

forsinkelser; 

D. der henviser til, at der i øjeblikket kun er begrænsede statistikker til rådighed om 

afvisning af erstatningskrav i forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker som 

følge af, at en forældelsesfrist er udløbet; 

E. der henviser til, at det eneste retsmiddel i forbindelse med grænseoverskridende 

trafikulykker, der allerede er blevet harmoniseret på EU-plan, er det, der er fastsat i 

artikel 18 i motorkøretøjsforsikringsdirektivet, der gør det muligt for skadelidte at søge 

om erstatning i deres bopælsland i form af et krav om kompensation rejst direkte mod et 

relevant forsikringsselskab eller mod et relevant erstatningsorgan for civilretligt ansvar 

for brugen af motorkøretøjer1; 

F. der henviser til, at forældelsesfrister udgør en vigtig og fast bestanddel af 

medlemsstaternes civilretlige ordninger, der finder anvendelse på trafikulykker, idet en 

kort forældelsesfrist kan opveje strenge ansvarsbestemmelser eller generøse 

erstatninger; 

G. der henviser til, at forældelsesfrister for krav er væsentlige for at sikre retssikkerhed og 

tvisters endelighed; der henviser til sagsøgtes ret til retssikkerhed og tvisters endelighed 

imidlertid bør afbalanceres med sagsøgerens grundlæggende ret til adgang til 

domstolene og til effektive retsmidler, og at unødigt korte forældelsesfrister kan hindre 

effektiv adgang til domstolene i hele Unionen; 

H. der henviser til, at i betragtning af de nuværende forskelle i forhold til forældelsesregler, 

og de typer af problemer, som er direkte forbundet med de uensartede nationale 

bestemmelser om grænseoverskridende sager om personskade og tingsskade, er en vis 

grad af harmonisering den eneste måde at sikre en passende grad af sikkerhed, 

forudsigelighed og forenkling i anvendelsen af medlemsstaternes forældelsesregler i 

forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker; 

I. der henviser til, at et sådant lovgivningsinitiativ bør sikre en balance mellem sagens 

parter med hensyn til spørgsmål om forældelsesregler og lette beregningen og 

suspensionen af forældelsesfrister; der henviser til, at der derfor foreslås en målrettet 

tilgang, der tager hensyn til det stigende omfang af grænseoverskridende trafik inden for 

Unionen uden en gennemgribende revision af medlemsstaternes samlede regelsæt; 

1. anerkender, at situationen for ofre for trafikulykker er blevet betydeligt forbedret i løbet 

af de seneste årtier, herunder med hensyn til domstoles kompetence vedrørende 

international privatret, hvor besøgende skadelidte kan drage fordel af procedurer i den 

                                                 
1  Se også dom af 13. december 2007, FBTO Schadeverzekeringen NV mod Jack Odenbreit, C-

463/06, ECLI:EU:C:2007:792. 



 

 

medlemsstat, hvor de har bopæl, for enhver form for direkte krav mod det 

forsikringsselskab, hvor der er tegnet ansvarsforsikring for køretøjet, eller 

erstatningsorganer; 

2. bemærker imidlertid, at den fortsatte eksistens af to parallelle ordninger i Unionen, der 

regulerer den lov, der finder anvendelse på trafikulykker afhængigt af, i hvilket land 

sagen anlægges, nemlig enten Haagkonventionen om trafikulykker fra 1971 eller Rom 

II-forordningen, som kombineret med værnetingsmulighederne i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/20121 skaber juridisk usikkerhed og 

kompleksitet samt potentielle muligheder for "forumshopping"; 

3. gentager, at der i forbindelse med grænseoverskridende tvister ofte går meget længere 

tid til undersøgelser og forhandlinger end ved nationale krav; understreger i denne 

forbindelse, at sådanne udfordringer kan blive forstørret ved anvendelse af nye 

teknologier, f.eks. i forbindelse med førerløse biler; 

4. minder i denne forbindelse om, at forældelsesregler bør indgå som en del af 

foranstaltningerne inden for det retlige samarbejde i civilretlige spørgsmål som 

omhandlet i artikel 67, stk. 4, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF); 

5. bemærker, at eksistensen af fælles mindsteregler mht. forældelsesfrister i 

grænseoverskridende tvister er afgørende for at sikre, at effektive juridiske hjælpemidler 

er tilgængelige til beskyttelsen af ofre for grænseoverskridende trafikulykker, og for at 

garantere juridisk sikkerhed; 

6. understreger, at uforholdsmæssigt korte forældelsesfrister i de nationale retssystemer 

udgør en hindring for adgang til domstolsprøvelse i medlemsstaterne, som kan være i 

strid med retten til en retfærdig rettergang, som er nedfældet i artikel 47 i chartret og i 

artikel 6 i EMRK; 

7. fremhæver, at de væsentlige forskelle mellem medlemsstaternes regler hvad angår 

forældelsesfrister for grænseoverskridende trafikulykker skaber yderligere forhindringer 

for ofre, når de indgiver erstatningssøgsmål for personskader og skader på ejendele, de 

har lidt i andre medlemsstater end deres egen; 

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at generelle oplysninger om medlemsstaternes 

forældelsesregler om erstatningskrav for skader i forbindelse med grænseoverskridende 

trafikulykker er tilgængelige og opdateres løbende på e-justice-portalen; 

9. opfordrer desuden Kommissionen til at foretage en undersøgelse af medlemsstaternes 

beskyttelse af mindreårige og personer med handicap med hensyn til forældelsesfristens 

løbetid og om nødvendigheden af at fastsætte minimumsregler på EU-plan for at sikre, 

at disse personer ikke mister deres rettigheder til at kræve erstatning, når de er 

involveret i en grænseoverskridende trafikulykke, og at de garanteres effektiv adgang til 

domstolene i Unionen; 

10. anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 81, stk. 2, i TEUF at fremsætte et 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om 

retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 

handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1). 



 

 

forslag til en retsakt om forældelsesfrister i forbindelse med erstatningskrav for 

personskade og tingsskade i forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker i 

overensstemmelse med henstillingerne i bilaget; 

11. finder, at forslaget er uden finansielle følgevirkninger; 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 

Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer. 

 



 

 

 

BILAG TIL BESLUTNINGEN: 
HENSTILLINGER VEDRØRENDE EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 

DIREKTIV OM FÆLLES FORÆLDELSESFRISTER FOR 
GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRAFIKULYKKER 

A. PRINCIPPER FOR OG FORMÅL MED DET FORSLAG, DER ANMODES 

OM 

 

1. I Den Europæiske Union er håndhævelse af loven ved domstole i stor udstrækning 

fortsat et anliggende, der hører under nationale procesregler og praksis. Nationale 

domstole er også EU-domstole. I forbindelse med søgsmål skal disse domstole derfor 

sikre fairness, retfærdighed og effektivitet samt effektiv anvendelse af EU-retten, der 

sikrer, at de europæiske borgeres rettigheder beskyttes i hele Den Europæiske Union. 

2. Unionen har sat sig som mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed. Ifølge formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i 

Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999, særlig punkt 38, bør der udarbejdes nye 

procedureregler for grænseoverskridende sager, navnlig på punkter, der kan fremme et 

smidigt retligt samarbejde og en bedre adgang til domstolene og tilsvarende organer, 

f.eks. foreløbige retsmidler, bevisoptagelse, betalingsordrer og tidsfrister. 

 

3. Fælles regler for forældelsesfrister, der gælder i grænseoverskridende tvister om 

personskade og tingsskade som følge af trafikulykker, anses for at være nødvendige 

for at reducere hindringerne for sagsøgere, der vil håndhæve deres rettigheder i andre 

medlemsstater end deres egen. 

 

4. Fælles minimumsregler for forældelsesfrister ville føre til øget sikkerhed og 

forudsigelighed og dermed begrænse risikoen for underkompensation af ofre for 

grænseoverskridende trafikulykker. 

 

5. Det foreslåede direktiv har dermed til formål at indføre en særlig forældelsesordning 

for grænseoverskridende sager, som vil sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse og 

fremme et velfungerende indre marked, idet det fjerner hindringer for borgernes frie 

bevægelighed på hele medlemsstaternes område. 

 

6. Det foreslåede direktiv har ikke til formål at erstatte nationale civilretlige 

foranstaltninger i deres helhed, men det har under hensyntagen til særlige nationale 

forhold til formål at fastsætte fælles minimumsregler om forældelsesfrister for krav, 

der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/103/EF, og som har 

grænseoverskridende karakter. 

 

7. Dette forslag er i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne, 

idet medlemsstaterne ikke alene kan opsætte minimumsregler for forældelsesfrister, og 

forslaget går ikke længere end højst nødvendigt for at sikre af effektiv adgang til 

domstolsprøvelse og retssikkerhed i Unionen. 



 

 

 

B. ORDLYDEN AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM 

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles forældelsesfrister for 

grænseoverskridende trafikulykker 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 67, 

stk. 4, og artikel 81, stk. 2, 

 

under henvisning til Europa-Parlamentets henstilling til Europa-Kommissionen, 

 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

 

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Unionen har sat sig som mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på gradvis at 

etablere et sådant område skal Unionen vedtage foranstaltninger vedrørende 

samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, navnlig 

når det er nødvendigt for det indre markeds funktion. 

 

(2) I henhold til artikel 81, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

bør disse foranstaltninger bl.a. sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse og fjernelse 

af hindringer for en god afvikling af civile retssager, om nødvendigt ved at fremme 

foreneligheden af medlemsstaternes civile retsplejeregler. 

 

(3) Ifølge Kommissionens meddelelse af 20. april 2010 med titlen ”Et område med frihed, 

sikkerhed og retfærdighed for EU's borgere – Handlingsplan om gennemførelse af 

Stockholmprogrammet”1 har borgerne, når de kører i bil til en anden medlemsstat og 

uheldigvis inddrages i en ulykke, behov for retssikkerhed vedrørende 

forældelsesfrister for forsikringskrav. Med henblik herpå blev det oplyst, at en ny 

forordning om forældelsesfrister for grænseoverskridende trafikulykker ville blive 

vedtaget i 2011. 

 

(4) Forældelsesregler har en betydelig indvirkning ikke alene på den skadelidtes ret til 

adgang til domstolsprøvelse, men ligeledes på deres materielle rettigheder, eftersom 

der ikke kan være en effektiv ret uden tilstrækkelig og passende beskyttelse af den. 

Dette direktiv har til formål at fremme anvendelsen af fælles forældelsesfrister for 

grænseoverskridende trafikulykker for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse i 

Unionen. Den almindeligt anerkendte ret til adgang til domstolene bekræftes også ved 

                                                 
1  COM(2010)0171. 



 

 

artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 

("chartret"). 

 

(5) Kravet om retssikkerhed og behovet for at finde en retfærdig løsning i konkrete sager 

er væsentlige elementer i ethvert område med retfærdighed. Fælles forældelsesfrister 

øger retssikkerheden og sikrer, at tvister afsluttes og bidrager til en effektiv ordning 

for håndhævelse og er derfor nødvendige for at garantere dette princips anvendelse. 

(6) Bestemmelserne i dette direktiv bør finde anvendelse på krav, der er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF1, og som er af 

grænseoverskridende karakter. 

 

(7) Intet bør forhindre medlemsstaterne i også at anvende bestemmelserne i dette direktiv 

i sager om rent interne trafikulykker, hvor det er passende. 

 

(8) Alle medlemsstater er kontraherende parter i den europæiske konvention af 4. 

november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder (”EMRK”). De spørgsmål, der er omhandlet i dette direktiv, bør 

behandles i overensstemmelse med den nævnte konvention, navnlig adgang til en 

retfærdig rettergang og effektive retsmidler. 

 

(9) Princippet lex loci damni er den almindelige regel, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 864/20072 med hensyn til, hvilken lovgivning der finder 

anvendelse i tilfælde af personskade eller tingsskade, hvilket således bør afgøres ud 

fra, hvor skaden er indtrådt, uanset i hvilket land eller hvilke lande de indirekte følger 

vil kunne indtræde. I henhold til artikel 15, litra h), i nævnte forordning finder den lov, 

der skal anvendes på en forpligtelse uden for kontrakt, navnlig anvendelse på 

spørgsmål om de forskellige måder, hvorpå forpligtelser kan ophøre, samt regler for 

forældelse og anden rettighedsfortabelse som følge af fristoverskridelse, herunder 

regler for fristers påbegyndelse, afbrydelse og suspension. 

 

(10) I forbindelse med trafikulykker kan det være meget vanskeligt for skadelidte at få 

grundlæggende oplysninger om ulykken fra den udenlandske jurisdiktion inden for et 

relativt kort tidsrum, f.eks. identiteten af sagsøgte og det eventuelle ansvar. Det kan 

også tage lang tid at finde frem til, hvilken skadebehandlingsrepræsentant eller hvilket 

forsikringsselskab der skal behandle sagen, at indsamle dokumentation om ulykken og 

at få de eventuelt nødvendige dokumenter oversat. 

(11) Det er ikke ualmindeligt i forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker, at 

sagsøgeren er meget tæt på udløbet af en frist, inden forhandlinger kan indledes med 

sagsøgte. Dette sker oftest, når den samlede tidsfrist er særlig kort, eller når der er 

uklarhed om, hvordan forældelsesfristen kan suspenderes eller afbrydes. Indsamling af 

oplysninger om en ulykke, der fandt sted i et andet landend sagsøgerens bopælsland, 

kan tage lang tid. Derfor bør den almindelige frist, der er fastsat i direktivet, 

suspenderes, så snart der fremsættes et erstatningskrav til forsikringsselskabet eller 

                                                 
1  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). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler 

for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40). 



 

 

erstatningsorganet for at give sagsøgeren mulighed for at forhandle et forlig af kravet. 

(12) Dette direktiv bør fastsætte minimumsregler. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte et 

højere beskyttelsesniveau. Et sådant højere beskyttelsesniveau bør ikke udgøre en 

hindring for effektiv adgang til domstolsprøvelse, som sådanne minimumsregler er 

fastsat for at fremme. Der bør derfor ikke gås på kompromis med graden af den 

beskyttelse, som gives i chartret og fortolkes af Domstolen, og EU-rettens forrang, 

enhed og effektivitet. 

 

(13) Dette direktiv bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 864/2007 og forordning (EU) nr. 1215/20121. 

 

(14) Dette direktiv har til formål at fremme de grundlæggende rettigheder og tager navnlig 

hensyn til de principper og værdier, der er anerkendt i chartret og samtidig søger at nå 

Unionens mål om at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed. 

(15) Målene for dette direktiv, nemlig at fastsætte fælles minimumsstandarder for 

forældelsesfrister for grænseoverskridende trafikulykker, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang eller 

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. 

 

(16) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands 

stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet 

som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, [har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker 

at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv]/[deltager Det Forenede 

Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og 

ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland, dog med forbehold af 

protokollens artikel 4]. 

 

(17) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som 

bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som 

ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark — 

 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om 

retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 

handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1). 



 

 

 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 

 

KAPITEL I:  

 

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER 

 

Artikel 1 

 

Genstand 

 

Formålet med dette direktiv er at fastsætte minimumsstandarder for så vidt angår den samlede 

længde, påbegyndelse, suspension og beregning af forældelsesfrister for erstatningskrav for 

personskade og tingsskade, som skal inddrives i henhold til direktiv 2009/103/EF i 

forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker.  

 

Artikel 2 

 

Anvendelsesområde 

 

Dette direktiv finder anvendelse på krav om erstatning for tab eller skade som følge af en 

ulykke, der er forårsaget af et køretøj, der er dækket af forsikring mod: 

a. det forsikringsselskab, hvor skadevolderen er ansvarsforsikret i henhold til 

artikel 18 direktiv 2009/103/EF eller 

b. erstatningsorganet omhandlet i artiklerne 24 og 25 i direktiv 2009/103/EF. 

 

Artikel 3 

 

Grænseoverskridende trafikulykke 

 

1. I dette direktiv forstås ved en grænseoverskridende trafikulykke: enhver ulykke, der 

forårsages af køretøjer, der er forsikret og normalt hjemmehørende i en medlemsstat, og 

som finder sted i en anden medlemsstat end den, som er skadelidtes sædvanlige 

opholdssted, eller i tredjelande, hvis nationale forsikringsbureau som defineret i artikel 6 

direktiv 2009/103/EF har tilsluttet sig ordningen med grønne kort. 

 

2. I dette direktiv forstås ved "medlemsstat" alle andre medlemsstater end [Det Forenede 

Kongerige, Irland og] Danmark. 

 

 

KAPITEL II: 

 

 MINIMUMSSTANDARDER FOR FORÆLDELSESFRISTER 

 

Artikel 4 

 

Forældelsesfrist 

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en forældelsesfrist på fire år finder anvendelse på sager 

vedrørende erstatning for personskade og tingsskade som følge af en grænseoverskridende 



 

 

trafikulykke, som henhører under artikel 2. Forældelsesfristen begynder fra den dag, hvor 

sagsøgeren blev opmærksom eller havde rimelige grunde til at blive opmærksom på 

omfanget af kvæstelsen, tabet eller skaden, årsagen hertil, og identiteten på den ansvarlige 

og det forsikringsselskab, som har ansvarsforsikret denne person, eller 

skadebehandlingsrepræsentanten eller det erstatningsorgan, der er ansvarligt for at 

udbetale erstatning, og mod hvem der kan rejses krav. 

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at når den lovgivning, der finder anvendelse på kravet, fastsætter 

en forældelsesfrist, der er længere end fire år, gælder en sådan længere forældelsesfrist. 

 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de giver Kommissionen ajourførte oplysninger om nationale 

forældelsesregler for skader som følge af trafikulykker. 

 

Artikel 5 

 

Suspension af frister 

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den forældelsesfrist, der er fastsat i artikel 4 i dette direktiv, 

suspenderes i perioden mellem sagsøgerens indgivelse af sit erstatningskrav til: 

a) skadeforvolderens forsikringsselskab, eller dets skadebehandlingsrepræsentant 

som foreskrevet i artikel 21 og 22 i direktiv 2009/103/EF eller 

b) erstatningsorganet omhandlet i artiklerne 24 og 25 i direktiv 2009/103/EF 

 

og sagsøgtes afvisning af kravet. 

 

2. Hvis den resterende del af forældelsesfristen, når suspensionsperioden udløber, er mindre 

end seks måneder, sikrer medlemsstaterne, at sagsøgeren gives mindst seks måneder til at 

anlægge sag ved en domstol. 

 

Artikel 6 

 

Automatisk forlængelse af frister 

 

Medlemsstaterne sikrer, at hvis en frist udløber på en lørdag, en søndag eller en af deres 

officielle helligdage, forlænges den til udgangen af den først følgende arbejdsdag. 

 

Artikel 7 

 

Beregning af frister 

 

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle frister, som er fastsat ved dette direktiv, beregnes på 

følgende måde: 

 

a) beregningen begynder dagen efter den dag, på hvilken den relevante begivenhed 

indtraf 

b) når en frist udtrykkes som et år eller et antal år, udløber den i det pågældende 

senere år i den måned, der har samme navn, og på den dag, der har samme 

talbetegnelse som den måned og den dag, den afgørende begivenhed fandt sted. Hvis 

den pågældende senere måned ikke har nogen dag med samme talbetegnelse, udløber 

fristen på månedens sidste dag. 



 

 

c) frister suspenderes ikke i domstoles ferier. 

 

Artikel 8 

 

Behandling af krav 

 

Medlemsstaterne sikrer, at hvis ofre har adgang til proceduren i artikel 22 direktiv 

2009/103/EF for behandling af skadesager i forbindelse med ulykker, der er forårsaget af et 

køretøj, der er dækket af forsikring, må dette ikke føre til, at skadelidte forhindres i at 

anlægge sag eller benytte voldgift i forbindelse med disse krav inden udløbet af en 

forældelsesfrist i henhold til dette direktiv under proceduren for behandling af deres krav. 
 

 

KAPITEL III: 

 

ANDRE BESTEMMELSER 
 

Artikel 9 

 

Generelle oplysninger om forældelsesregler 

 

Kommissionen stiller generelle oplysninger om nationale forældelsesregler for krav om 

erstatning for skader som følge af trafikulykker, som medlemsstaterne har meddelt i henhold 

til artikel 4, stk. 3, i dette direktiv, til rådighed for offentligheden og let tilgængeligt på en 

hvilken som helst hensigtsmæssig måde og på alle EU-sprog.  

 

Artikel 10 

 

Forholdet til national ret 

 

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan udvide rettighederne heri for at 

fastsætte et højere beskyttelsesniveau.  

 

Artikel 11 

 

Forholdet til andre bestemmelser i EU-retten 

 

Dette direktiv berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 864/2007 og forordning 

(EU) nr. 1215/2012. 

 

 

KAPITEL IV 

 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

 

Artikel 12 

 

Gennemførelse 

 



 

 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for 

at efterkomme dette direktiv senest [et år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden]. De 

underretter straks Kommissionen herom. 

 

2. Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter 

de nærmere regler for henvisningen. 

 

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som 

de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

Artikel 13 

 

Revision 

 

Kommissionen skal senest den 31. december 2025 og derefter hvert femte år forelægge 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv på baggrund af både kvalitative og kvantitative oplysninger. I 

denne forbindelse bør Kommissionen navnlig vurdere dette direktivs indvirkning på adgangen 

til domstolsprøvelse, retssikkerheden og den frie bevægelighed for personer. Om nødvendigt 

skal rapporten ledsages af lovgivningsforslag til at tilpasse og styrke dette direktiv.  

 

Artikel 14 

 

Ikrafttræden 

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 

Artikel 15 

 

Adressater 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.  

 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den [dato] 

 

 

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne 

 

Formand       Formand 

 

 


