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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0875/2008, ingiven av Per Gustav Åke Gustafsson (svensk 
medborgare), om försäkring av fritidsbåtar i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är bosatt i Spanien, redogör för de allvarliga problem han har haft med det 
spanska försäkringsbolaget MAPFRE efter en stormskada på hans dotters svenskregistrerade 
fritidsbåt. Framställaren anser att det berörda försäkringsbolaget i samband med 
handläggningen av hans skadeanmälan har brutit mot bestämmelserna i rådets 
direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal. Han ber därför Europaparlamentet
att ta sig an ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Genom rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 
närmas medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra i fråga om oskäliga 
villkor i avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument. 

Avtalsvillkor villkor som avspeglar bindande författningsföreskrifter omfattas inte av 
direktivets bestämmelser. 

Direktivet täcker endast avtalsvillkor som inte förhandlats fram individuellt. Det ska alltid 
anses att ett avtalsvillkor inte har varit föremål för individuell förhandling om det har 
utarbetats i förväg och konsumenten därför inte har haft möjlighet att påverka villkorets 
innehåll; detta gäller särskilt i samband med i förväg formulerade standardavtal. 
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Enligt direktivet ska ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling 
anses vara oskäligt om det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i 
parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten. 

Bilagan till direktivet innehåller en vägledande, inte uttömmande lista på villkor som kan 
anses oskäliga. Punkt q i bilagan gäller villkor som har till syfte eller verkan att ”upphäva 
eller inskränka konsumentens rätt att gå till domstol eller vidta andra rättsliga åtgärder, 
särskilt genom att kräva att konsumenten för tvister enbart till skiljeförfarande som inte är 
reglerat i lag, genom att orättmätigt inskränka konsumentens tillgång till bevismedel eller 
genom att pålägga konsumenten en bevisbörda som enligt gällande rätt bör ligga hos någon 
annan avtalspart”.

Medlemsstaterna var skyldiga att senast den 31 december 1994 sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och bestämmelserna i direktivet är 
tillämpliga på alla avtal som ingås efter den 31 december 1994.

När direktivet väl har genomförts i det nationella systemet är det de nationella domstolarna i 
respektive medlemsstat som ska undersöka om ett avtalsvillkor som inte har förhandlats fram 
individuellt ska betraktas som oskäligt enligt de principer som fastställs i direktivet, dvs. om 
det i strid med kravet på god sed medför en betydande obalans i parternas rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet till nackdel för konsumenten. 

Vidare behandlar försäkringsdirektiven inte det exakta innehållet i försäkringsavtal och 
föreskriver inte några särskilda villkor, med ansvarsförsäkringar för motorfordon som enda 
undantag. 

Slutligen kan inte kommissionen på grundval av sina befogenheter enligt fördraget ingripa i 
en tvist mellan en medborgare och en leverantör av finansiella tjänster.
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