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I. Indledning

Den grænseoverskridende bilkørsel er stigende som følge af borgernes frie bevægelighed i 
Europa. Dette øger behovet for en klar, præcis og effektiv lovgivning om 
motorkøretøjsforsikring på EU-plan. Beskyttelsen af ulykkesofre har altid været en prioritet, 
og der er i denne forbindelse en række problemer, der skal løses.

Kommissionens rapport fra juni 2007 (KOM(2007)0207) om visse spørgsmål vedrørende 
motorkøretøjsforsikring omhandler en særlig bestemmelse i det fjerde 
motorkøretøjsforsikringsdirektiv. Denne bestemmelse vedrører proceduren med begrundet 
erstatningstilbud.

I henhold til det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv har ofre for trafikulykker i udlandet 
(eller grænseoverskridende trafikulykker) ret til at fremsætte erstatningskrav over for
forsikringsselskabets skadebehandlingsrepræsentant udpeget i ofrets bopælsland.
Forsikringsselskabet skal svare ofret inden for tre måneder, og hvis dette ikke sker, vil 
selskabet blive pålagt sanktioner. Det foreslås, at det overlades til medlemsstaterne at pålægge 
og vælge passende sanktioner.

Anden del af Kommissionens rapport omhandler spørgsmålet om retshjælpsomkostninger, der 
bæres af den skadelidte, og om disse skal dækkes af skadevolderens forsikringsselskab.

II. Spørgsmål, der skal drøftes

I Kommissionens rapport behandles en række vigtige spørgsmål.

Nationale sanktionsbestemmelser og deres indvirkning på markedsmekanismerne 
undersøges fortsat af Kommissionen. Der pålægges sanktioner, hvis fristen på tre måneder for 
fremsendelse af et begrundet svar/begrundet erstatningstilbud ikke overholdes. Kommissionen 
har fremsendt spørgeskemaer til medlemsstaterne, og Kommissionens eksperter er ved at 
opsummere resultaterne og ajourføre en oversigt over alle sanktioner.

Ordføreren mener, at subsidiaritetsprincippet skal fastholdes på dette område, og at det ikke er 
nødvendigt at harmonisere nationale sanktionsbestemmelser. Medlemsstaterne har indført 
forskellige systemer, og de nationale tilsynsmyndigheder kan i højere grad sikre, at 
forbrugerne beskyttes bedst muligt på de nationale markeder. Høringer af nationale 
myndigheder, herunder i de nye medlemsstater, har bekræftet, at de nuværende 
sanktionsbestemmelser er tilstrækkelige, og at de gennemføres effektivt i hele EU.
Kommissionen bør overvåge situationen, koordinere og yde støtte i nødvendigt omfang, når 
nationale myndigheder anmoder om hjælp.

1. Gennemførelse af artikel 4 i fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv om de 
nationale sanktionsbestemmelser og deres virkning

2. Effektiviteten af ordningen med skadebehandlingsrepræsentant
3. De aktuelle muligheder for enhver potentiel skadelidt ved en trafikulykke 

for at tegne frivillig retshjælpsforsikring
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Ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter er kendt i de fleste EU-medlemsstater. I 
de fleste tilfælde oplyser forsikringsselskaberne, f.eks. pr. telefon eller brev, deres kunder om 
navnet på de relevante repræsentanter i forskellige lande. I en række medlemsstater er der 
etableret informationscentre, der giver ulykkesofrene de relevante oplysninger. Alternativt er 
oplysningerne tilgængelige på internettet, eller de kan indhentes ved at ringe til 
forsikringsselskaberne.

Ordføreren mener, at forbrugertilliden ville blive øget, hvis forsikringsselskaberne blev 
forpligtet til at inkludere en liste over deres skadebehandlingsrepræsentanter i alle 
medlemsstaterne i de oplysninger, der skal gives til forbrugerne forud for indgåelse af en 
aftale. I denne forbindelse skal forbrugerne desuden have udførlige oplysninger om, hvordan 
ordningen med en skadebehandlingsrepræsentant virker, og hvordan den anvendes af 
forsikringstageren, og hvilke fordele, den indebærer for denne. Kommissionen bør fortsat 
overvåge ordningens virkning, navnlig henset til det hastigt voksende antal europære, der 
rejser til andre EU-medlemsstater efter udvidelsen af EU og Schengenområdet.

Der kan tegnes retshjælpsforsikring i de fleste medlemsstater (undtagen i Malta og Cypern).
Tallene viser, at omkring 90 % af alle sager afgøres udenretligt, og i mange medlemsstater 
tilbagebetales udgifter til retshjælp. En række retshjælpsforsikringsselskaber har desuden i 
årevis tilbudt forsikringer, der dækker alle former for grænseoverskridende sager, og de har 
etableret deres egne afdelinger, der behandler udenlandske krav og sikrer en hurtig 
sagsbehandling. De nye markeder i de nye medlemsstater er i fortsat vækst. I en række af 
disse medlemsstater er retshjælpsforsikring imidlertid et relativt nyt produkt, der skal 
fremmes. Befolkningen i de nye medlemsstater har fortsat ringe kendskab til 
retshjælpsforsikring. Vi er derfor navnlig nødt til at udbrede kendskabet til produktet for at 
styrke forbrugerbeskyttelsen.

Den første mulighed har en række fordele, navnlig for forbrugere i nye medlemsstater. Den 
vil sandsynligvis øge forbrugernes tillid, navnlig når de gør brug af deres klagemuligheder, 
idet forbrugerne i mange nye medlemsstater er bange for at blive pålagt store 
sagsomkostninger, der ville blive dækket af en obligatorisk forsikring. Det vil imidlertid 
lægge et yderligere pres på domstolene og komplicere deres arbejde, hvilket vil forsinke 
bilæggelsen af tvister og indebære en risiko for flere uberettigede krav, højere præmier, 
navnlig i lande hvor forsikringsselskaberne i øjeblikket tilbyder en billigere dækning, der ikke 
allerede omfatter retshjælpsforsikring.  Det vil ikke mindst gøre det mindre attraktivt at 
afvikle krav udenretligt. Den negative indvirkning af indførelsen af obligatorisk 
retshjælpsforsikring vil overordnet set veje tungere end de potentielle fordele.

Den ville straks skabe en uløselig interessekonflikt, hvor skadevolders forsikringsselskab 
forpligtes til at dække ofrets sagsomkostninger gennem en særskilt forsikringspolice. Dette 
skyldes, at ansvarsforsikringen for motorkøretøjer og retshjælpsforsikringen har forskellige 

Vigtigste spørgsmål:
 stille krav om obligatorisk 

retshjælpsforsikring, eller
 bevare den frivillige retshjælpsforsikring 

som en pålidelig og effektiv løsning
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formål og tjener særskilte interesser. Ansvarsforsikringen dækker den skade, som skadevolder 
forvolder på tredjemand, og retshjælpsforsikringen fokuserer på ofret. Det er således i 
motorkøretøjsansvarsforsikringsselskabets interesse at udbetale en lav skadeserstatning, mens 
det er i ofrets interesse at modtage den størst mulige erstatning. Med henblik på at undgå en 
interessekonflikt mellem ofret, skadevolder, ansvarsforsikringen for motorkøretøjer og 
retshjælpsforsikringen skal disse forsikringer derfor holdes adskilt.

Ordføreren mener, at der skal gøres en yderligere indsats for at udbrede kendskabet til 
retshjælpsforsikring, navnlig i de nye medlemsstater. Forbrugerne skal oplyses om fordelene 
ved at få tilbudt og have denne forsikringsdækning. De nationale tilsynsmyndigheder spiller 
en afgørende rolle i forbindelse med gennemførelsen af bedste praksis fra andre 
medlemsstater. Det er vigtigt, at de nationale myndigheder, private forsikringsselskaber og 
forbrugerorganisationer lancerer offentlige kampagner med henblik på at sikre en 
hensigtsmæssig udvikling af de nationale markeder. De oplysninger, der gives til forbrugerne 
forud for indgåelse af en aftale, bør omfatte oplysninger om muligheden for at tegne 
retshjælpsforsikring, og forbrugere, der ikke ønsker at tegne denne forsikring, kan evt. blive 
bedt om at skrive under på, at de har kendskab til, men ikke ønsker at tegne den anbefalede 
forsikring. Forsikringsagenter og forsikringsmæglere bør være forpligtet til at oplyse 
kunderne om mulige risici og behovet for retshjælpsforsikring. De medlemsstater, der ikke 
har indført nationale ordninger for udenretlig afvikling af krav, bør desuden opfordres til at 
gennemføre eksempler på bedste praksis fra andre medlemsstater.
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