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I. Inledning

Mängden bilresor över gränserna stiger i och med att fler personer i Europa åtnjuter fri 
rörlighet. Detta ökar behovet av en tydlig, precis och användbar lagstiftning om 
motorfordonsförsäkring på EU-nivå. Skyddet för skadelidande har alltid varit en prioritering 
som kräver att flera problem blir lösta.

I kommissionens rapport från juni 2007 (KOM(2007)0207) om vissa frågor som rör 
motorfordonsförsäkring tar man upp en specifik bestämmelse i det fjärde direktivet om 
motorfordonsförsäkring. Denna bestämmelse styr förfarandet med motiverat 
ersättningsanbud.

På grundval av det fjärde direktivet har skadelidande vid trafikolyckor utomlands (eller vid 
gränser) rätt att framställa anspråk på ersättning till skaderegleringsrepresentanten för det 
aktuella försäkringsbolaget i den skadelidandes hemland. Den skadelidande måste få ett svar 
från försäkringsbolaget inom tre månader, annars kan det bötfällas. Man föreslår att 
medlemsstaterna ska få bestämmanderätt att förelägga sanktioner och att välja vilka 
sanktioner som är lämpliga.

I den andra delen av kommissionens rapport behandlas rättegångskostnader för den 
skadelidande och om dessa ska betalas genom den vållande partens ansvarsförsäkring.

II. Diskuterade frågor

I kommissionens rapport granskas flera viktiga frågor:

De nationella bestämmelserna om sanktioner och hur verkningsfulla de är undersöks 
fortfarande av kommissionen. Sanktioner blir aktuella om försäkringsbolaget inte respekterar 
tidsgränsen på tre månader för ett motiverat ersättningsanbud. Kommissionen har skickat 
frågeformulär till medlemsstaterna, och kommissionens experter arbetar med att ställa 
samman resultaten och uppdatera en tabell med alla sanktioner.

1. Genomförandet av det fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring
beträffande nationella bestämmelser om sanktioner och hur verkningsfulla 
de är.

2. Effektiviteten rörande mekanismen med skaderegleringsrepresentanten.
3. Den rådande möjligheten att teckna frivillig rättsskyddsförsäkring.
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Föredraganden anser att subsidiaritetsprincipen bör beaktas i detta fall och att det inte finns 
något behov av att harmonisera de nationella bestämmelserna om sanktioner. Det har växt 
fram olika system i medlemsstaterna, och de nationella tillsynsmyndigheterna har bättre 
möjligheter, när det gäller deras nationella marknader, att garantera största möjliga 
konsumentskydd. Samråd med nationella myndigheter, däribland i de nya medlemsstaterna, 
har bekräftat att de gällande sanktionsbestämmelserna är lämpliga och att genomförandet av 
dem är effektivt i hela EU. Europeiska kommissionen bör övervaka hela situationen, 
samordna och hjälpa till då det behövs och när nationella myndigheter ber om hjälp.

Systemet med skaderegleringsrepresentanter är känt i huvuddelen av medlemsstaterna. I 
de flesta fall informerar försäkringsbolagen försäkringstagarna, t.ex. via telefon eller brev, om 
de aktuella representanterna i olika länder. Dessutom ger informationscentrum i vissa 
medlemsstater relevant information till skadelidande. Informationen finns också tillgänglig på 
Internet eller genom att ringa till försäkringsbolagen.

Föredraganden anser att konsumenternas förtroende skulle öka om försäkringsbolagen, i 
samband med informationen vid avtalstecknandet, tvingades att tillhandahålla en förteckning 
över sina skaderegleringsrepresentanter i alla medlemsstater. Innan ingåendet av avtal bör 
konsumenterna dessutom få heltäckande information om hur systemet med 
skaderegleringsrepresentanter fungerar och hur de använder det. Kommissionen bör fortsätta 
att noga övervaka systemets funktionssätt, särskilt med tanke på den snabba ökningen av 
antalet européer som reser till andra medlemsstater till följd av utvidgningen av EU och 
Schengenområdet.

Rättsskyddsförsäkring finns i de flesta medlemsstater (förutom Malta och Cypern). 
Siffrorna visar att omkring 90 procent av alla ärenden görs upp utanför domstol, och 
rättegångskostnaderna betalas i många medlemsstater. I samband med rättegångskostnader 
har försäkringsbolagen dessutom i åratal täckt alla typer av gränsöverskridande ärenden och 
inrättat sina egna avdelningar för att hantera utländska ersättningsanspråk och underlätta en 
snabb lösning. Marknaderna i de nya medlemsstaterna är i etableringsfasen och växer 
ständigt. I en del av dem är emellertid rättsskyddsförsäkringen en förhållandevis ny produkt 
som måste främjas. Allmänhetens kännedom om rättsskyddsförsäkringen är fortfarande liten i 
de nya medlemsstaterna. För att stärka konsumentskyddet måste vi därför först och främst öka 
kännedomen om försäkringen.

Huvudfråga:
 införa en obligatorisk 

rättsskyddsförsäkring, eller
 behålla en frivillig rättsskyddsförsäkring 

som en pålitlig och effektiv lösning
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Det första alternativet har vissa fördelar, särskilt för konsumenterna i de nya medlemsstaterna. 
Det borde öka konsumenternas förtroende när de vill ha en rättslig prövning, med tanke på att 
många konsumenter i de nya medlemsstaterna är försiktiga när det gäller höga rättsliga 
kostnader, vilka borde täckas genom en obligatorisk försäkring. Detta skulle emellertid skapa 
en större och mer komplicerad arbetsbörda för domstolarna, motsvarande förseningar vid 
tvistlösning, potentiellt högre andel oberättigade anspråk, högre premier, särskilt i länder där 
försäkringsbolagen för närvarande föreslår billigare täckning som inte redan inbegriper någon 
rättsskyddsförsäkring. Det viktigaste är att det skulle skapa ett hinder för tvistlösning utanför 
domstolarna. Sett i sin helhet skulle de negativa effekterna av att införa ett system med 
obligatorisk rättsskyddsförsäkring vara större än de potentiella fördelarna.

Det skulle omedelbart skapa en olöslig intressekonflikt att göra det obligatoriskt för den 
vållande partens försäkringsbolag att täcka den skadelidandes rättegångskostnader i form av 
ett separat försäkringsavtal. Skälet till detta är att ansvarsförsäkringen för motorfordon och 
rättsskyddsförsäkringen har olika syften och tjänar olika intressen. Då ansvarsförsäkringen 
ersätter den tredje parten för skador som har orsakats av den vållande parten, är 
rättsskyddsförsäkringen inriktad på den skadelidande. Samtidigt som det försäkringsbolag 
som har tecknat ansvarsförsäkringen för motorfordon vill hålla nere ersättningskostnaderna, 
ligger det i den skadelidandes intresse att få så hög ersättning som möjligt. Följaktligen måste 
man, för att eliminera intressekonflikter mellan den skadelidande, den vållande parten, 
ansvarsförsäkringen för motorfordon och rättsskyddsförsäkringen, hålla dessa två typer av 
försäkringar åtskilda.

Föredraganden anser att det krävs ytterligare åtgärder för att öka kännedomen om 
rättsskyddsförsäkringen, särskilt i de nya medlemsstaterna. Konsumenterna bör informeras 
om vilka fördelar det innebär att teckna denna typ av försäkring. De nationella 
tillsynsmyndigheternas roll vid genomförandet av bästa praxis från andra medlemsstater är 
mycket viktig. Offentliga kampanjer genom nationella myndigheter, den privata 
försäkringsbranschen och konsumentorganisationer är viktiga för att de nationella 
marknaderna ska utvecklas på ett lämpligt sätt. Informationen som ges före ingåendet av ett 
avtal bör innehålla uppgifter om alternativet avseende täckning av rättegångskostnader, och 
konsumenter som inte vill teckna denna försäkring ska få möjlighet att bekräfta att de känner 
till men inte vill teckna denna rekommenderade försäkring. Försäkringsombud och 
försäkringsmäklare ska tvingas informera kunden om de möjliga riskerna med och behovet av 
en rättsskyddsförsäkring. De medlemsstater som dessutom inte har upprättat system för 
tvistlösning utanför domstol bör uppmuntras att införa modeller för bästa praxis från andra 
medlemsstater.
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