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I. Johdanto

Rajat ylittävä automatkailu lisääntyy suhteessa henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen 
Euroopan sisällä. Tämä lisää tarvetta selkeälle, täsmälliselle ja toimivalle 
liikennevakuutuslainsäädännölle EU:n tasolla. Onnettomuuksien uhrien suojelu on aina ollut 
ensisijainen tavoite, joka edellyttää useiden ongelmien ratkaisua.

Tietyistä liikennevakuutuskysymyksistä kesäkuussa 2007 annetussa komission kertomuksessa 
(KOM(2007)0207) käsitellään neljännen liikennevakuutusdirektiivin yhtä tiettyä säännöstä. 
Tämä säännös koskee perustellun tarjouksen antamismenettelyä.

Neljännen liikennevakuutusdirektiivin perusteella ulkomailla sattuneiden auto-
onnettomuuksien uhreilla on oikeus hakea korvausta asuinmaassaan nimitetyltä 
vakuutuksenantajan korvausedustajalta. Uhrin on saatava vastaus vakuutuksenantajalta 
kolmen kuukauden kuluessa. Muussa tapauksessa tälle asetetaan seuraamuksia. Direktiivissä 
ehdotetaan, että seuraamusten asettaminen ja asianmukaisten seuraamusten valitseminen 
jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Komission kertomuksen toisessa osassa käsitellään kysymystä uhrille aiheutuvista 
oikeudenkäyntikuluista ja siitä, pitäisikö vahingonaiheuttajan vakuutuksenantajan kattaa ne.

II. Keskustelunaiheita

Komission kertomuksessa tarkastellaan useita tärkeitä aiheita:

Komissio tarkastelee edelleen kansallisia seuraamussäännöksiä ja niiden täytäntöönpanon 
vaikutusta markkinamekanismeihin. Seuraamuksia asetetaan, jos perusteltua 
vastausta/tarjousta ei anneta kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Komissio on lähettänyt 
kyselylomakkeet jäsenvaltioille, ja komission asiantuntijat laativat yhteenvetoja tuloksista ja 
päivittävät taulukkoa, joka kattaa kaikki seuraamukset.

Esittelijä katsoo, että tässä tapauksessa pitäisi säilyttää toissijaisuusperiaate, eikä ole tarvetta 
yhdenmukaistaa kansallisia seuraamussäännöksiä. Jäsenvaltioissa on muodostunut erilaisia 
järjestelmiä, ja kansalliset sääntelyelimet ovat kansallisten markkinoidensa osalta paremmassa 
asemassa takaamaan mahdollisimman korkean kuluttajansuojan tason. Kansallisten 
viranomaisten kuulemiset, myös uusissa jäsenvaltioissa, ovat vahvistaneet, että tämänhetkiset 
seuraamussäännökset ovat asianmukaisia ja että niiden täytäntöönpano on tehokasta kaikkialla 
EU:ssa. Euroopan komission pitäisi seurata tilannetta ja koordinoida ja auttaa tarvittaessa 
kansallisten viranomaisten pyytäessä apua.

Korvausedustajajärjestelmä tunnetaan suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita.
Useimmissa tapauksissa vakuutusyritykset tiedottavat asiakkailleen, esimerkiksi puhelimitse 

1. Kansallisia seuraamussäännöksiä ja niiden tehokkuutta koskevan 
neljännen liikennevakuutusdirektiivin täytäntöönpano

2. Korvausedustajajärjestelmän tehokkuus
3. Vapaaehtoisen oikeusturvavakuutuksen, jonka liikenneonnettomuuksien 

potentiaaliset uhrit voivat ottaa, saatavuus tällä hetkellä
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tai kirjeessä, asiaankuuluvista edustajista eri maissa. Lisäksi tietokeskukset joissakin 
jäsenvaltioissa antavat tarvittavat tiedot onnettomuuksien uhreille. Vaihtoehtoisesti tiedot voi 
saada Internetistä tai soittamalla vakuutusyrityksille.

Esittelijä uskoo, että kuluttajien luottamus kasvaisi, jos vakuutuksenantajat olisivat velvollisia 
luovuttamaan, osana sopimukseen kuuluvaa tietopakettia, luettelon korvausedustajistaan 
kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi kuluttajien pitäisi osana ennen sopimuksen tekemistä 
saatavaa tietopakettia saada kattavat tiedot siitä, miten korvausedustajajärjestelmä toimii ja 
mitkä ovat sen käyttömahdollisuudet ja hyödyt vakuutuksenottajalle. Komission pitäisi 
edelleen seurata tiiviisti järjestelmän toimintaa, etenkin sen takia, että muihin EU:n 
jäsenvaltioihin matkustavien eurooppalaisten määrä on kasvanut nopeasti EU:n sekä 
Schengenin alueen laajenemisen jälkeen. 

Oikeusturvavakuutuksia on saatavilla useimmissa jäsenvaltioissa (paitsi Maltassa ja 
Kyproksessa). Tilastojen mukaan 90 prosenttia kaikista tapauksista sovitaan ilman 
oikeudenkäyntiä, ja oikeudenkäyntikulut korvataan monissa jäsenvaltioissa. Lisäksi 
oikeusturvavakuutusten antajat ovat jo vuosia tarjonneet vakuutusturvaa kaikentyyppisten 
rajat ylittävien tapausten osalta ja perustaneet omat osastonsa käsittelemään ulkomaisia 
korvausvaatimuksia ja helpottamaan nopeaa käsittelyä. Uusiin jäsenvaltioihin on 
muodostumassa markkinoita, jotka kasvavat jatkuvasti. Monessa niistä oikeusturvavakuutus 
on kuitenkin suhteellisen uusi tuote, jota on markkinoitava. Yleisön tietoisuus 
oikeusturvavakuutuksesta on uusissa jäsenvaltioissa edelleen vähäistä. Kuluttajansuojan 
vahvistamiseksi meidän on siksi ennen kaikkea lisättävä tietoa.

Ensimmäinen vaihtoehto tarjoaa joitakin etuja, erityisesti kuluttajille uusissa jäsenvaltioissa. 
Sen pitäisi lisätä kuluttajien luottamusta etenkin tuomioistuimeen vetoamista harkittaessa, 
koska monet uusien jäsenvaltioiden kuluttajat suhtautuvat epäluuloisesti suuriin 
oikeudenkäyntikuluihin, jotka pakollinen vakuutus kattaisi. Tämä kuitenkin lisäisi ja 
vaikeuttaisi tuomioistuinten työtä ja johtaisi vastaavasti viivytyksiin riitojen ratkaisussa, 
mahdollisesti suurempaan osuuteen aiheettomia korvausvaatimuksia sekä suurempiin 
vakuutusmaksuihin etenkin maissa, joissa vakuutuksenantajat tällä hetkellä tarjoavat 
halvempaa suojaa, joka ei vielä sisällä mitään oikeusturvavakuutusta. Vielä tärkeämpää on,
että järjestelmä ei kannusta korvausvaatimusten käsittelyyn ilman oikeudenkäyntiä. Kaiken 
kaikkiaan pakolliseen oikeusturvavakuutukseen perustuvan järjestelmän käyttöönoton 
kielteiset vaikutukset olisivat suurempia kuin mahdolliset edut.

Vahingonaiheuttajan vakuutuksenantajan velvoittaminen vakuuttamaan uhrin 
oikeudenkäyntikulut erillisen vakuutussopimuksen muodossa aiheuttaisi välittömästi 
eturistiriidan, jota on mahdoton ratkaista. Tämä johtuu siitä, että moottoriajoneuvon 
vastuuvakuutuksella ja oikeusturvavakuutuksella on eri tavoitteet, ja niillä pyritään erilaisiin 
etuihin. Vastuuvakuutus korvaa vahingonaiheuttajan kolmansille osapuolille aiheuttamat 

Tärkein kysymys:
 pakollisen oikeusturvavakuutuksen 

käyttöönotto vai
 vapaaehtoisen oikeusturvavakuutuksen 

säilyttäminen luotettavana ja tehokkaana 
ratkaisuna
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vahingot, kun taas oikeusturvavakuutus keskittyy uhriin. Kun siis moottoriajoneuvon 
vastuuvakuutuksen antajan edun mukaista on pitää vahingonkorvaukset pieninä, uhrin tavoite 
on saada mahdollisimman suuri korvaus. Näin ollen nämä kaksi vakuutustyyppiä on pidettävä 
erillään, jotta estetään konfliktit uhrin, vahingonaiheuttajan, moottoriajoneuvon 
vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen välillä.

Esittelijä katsoo, että tarvitaan lisätoimia oikeusturvavakuutuksen tunnettuuden lisäämiseksi, 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Kuluttajille pitäisi tiedottaa eduista, joita tarjousten 
saaminen tästä vakuutussuojasta ja sen hankkiminen merkitsee. Kansallisten sääntelyelinten 
rooli muiden jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanossa on ratkaiseva.
Kansallisten viranomaisten, yksityisten vakuutusalan yritysten ja kuluttajajärjestöjen julkiset 
kampanjat ovat tärkeitä kansallisten markkinoiden asianmukaisen kehittymisen kannalta. 
Ennen sopimusten tekemistä saatavien tietojen pitäisi sisältää tietoa mahdollisuudesta ottaa 
oikeusturvavakuutus, ja kuluttajilla, jotka eivät halua ottaa tätä vakuutusta, voisi olla 
mahdollisuus allekirjoittaa todistus siitä, että he ovat tietoisia tästä suositellusta 
vakuutuksesta, mutta ovat kieltäytyneet ottamasta sitä. Vakuutusasiamiehet ja -meklarit pitäisi 
velvoittaa tiedottamaan asiakkaalle mahdollisista riskeistä ja oikeusturvavakuutuksen 
tarpeesta. Tämän lisäksi jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet käyttöön oikeudenkäynnin 
ulkopuolisia selvitysjärjestelmiä korvausvaatimusten käsittelyssä, pitäisi kannustaa ottamaan 
käyttöön parhaisiin käytäntöihin perustuvia malleja muista jäsenvaltioista.
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