
CM\770970DA.doc PE421.172v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

20.02.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0875/2008 af Per Gustav Åke Gustafsson, svensk statsborger, om 
forsikring af lystbåde i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Spanien, redegør for de alvorlige problemer, han har haft med det 
spanske forsikringsselskab MAPFRE efter en stormskade på hans datters i Sverige 
indregistrerede lystbåd. Andrageren mener, at det pågældende forsikringsselskab i forbindelse 
med dets behandling af skadesanmeldelsen har gjort sig skyldig i misligholdelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, 
og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler 
sigter mod en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem erhvervsdrivende og 
forbrugere.

Kontraktvilkår, som afspejler love eller bindende administrative bestemmelser, er ikke 
underlagt dette direktivs bestemmelser.

Direktivet finder udelukkende anvendelse på kontraktvilkår, der ikke er blevet individuelt 
forhandlet. Et kontraktvilkår anses altid for ikke at have været genstand for individuel 
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forhandling, når det er udarbejdet på forhånd, og forbrugeren derved ikke har haft nogen 
indflydelse på indholdet, navnlig i forbindelse med en standardkontrakt.

Ifølge direktivet vil et kontraktvilkår, der ikke er blevet individuelt forhandlet, blive betragtet 
som urimeligt, hvis det til trods for kravene om god tro bevirker en betydelig skævhed i 
parternes rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til skade for forbrugeren.

Bilaget til direktivet indeholder en vejledende og ikkeudtømmende liste over vilkår, der kan 
betragtes som urimelige. I punkt q) i dette bilag henvises der for eksempel til vilkår, hvis 
formål eller virkning er "at ophæve eller indskrænke forbrugerens adgang til at rejse søgsmål 
eller benytte andre retsmidler, navnlig ved at pålægge forbrugeren et krav om udelukkende at 
lade evt. tvister afgøre ved voldgift, der ikke er omfattet af retlige bestemmelser, ved 
uretmæssigt at begrænse de bevismuligheder, som forbrugeren har til rådighed, eller ved at 
pålægge denne en bevisbyrde, der ifølge gældende ret ligger hos en anden aftalepart".

Medlemsstaterne var forpligtet til senest den 31. december 1994 at sætte de nødvendige love 
og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet, og direktivets 
bestemmelser finder anvendelse på alle kontrakter indgået efter den 31. december 1994.

Som følge af gennemførelsen af direktivet i det nationale system er det op til de nationale 
domstole i de enkelte medlemsstater at kontrollere, om et kontraktvilkår, der ikke er blevet 
individuelt forhandlet, skal betragtes som urimeligt i henhold til principperne i direktivet, for 
eksempel om det trods kravene om god tro bevirker en betydelig skævhed i parternes 
rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til skade for forbrugeren. 
Endvidere behandler forsikringsdirektiverne ikke det præcise indhold i forsikringspolicer eller 
fastlægger særlige betingelser, med undtagelse af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, der i 
mange år har været obligatoriske i alle medlemsstater i henhold til EU-lovgivningen.
Endelig giver traktaten ikke Kommissionen kompetence til at skride ind i tvister mellem 
borgere og finansielle tjenesteydere."
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