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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at rejser over grænserne i bil er i stigning på grund af den frie 
bevægelighed for personer i Europa, og at der derfor er endnu større behov for klare og 
funktionelle bestemmelser vedrørende beskyttelse af ofre for trafikuheld,

B. der henviser til, at medlemsstaterne for øjeblikket vedtager forskellige ordninger 
vedrørende spørgsmål i forbindelse med motorkøretøjsforsikring, hvorfor der er behov for 
en analyse foretaget af Kommissionen, med bistand fra de nationale myndigheder,

1. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de sanktioner, der er fastlagt i tilfælde af, at 
fristen på tre måneder for at fremsende et begrundet svar på et erstatningskrav eller et 
begrundet erstatningstilbud ikke overholdes, er effektive;

2. anser det for hensigtsmæssigt nøje at se på årsagerne til, at forsikringsselskaberne ikke har 
opfyldt deres forpligtelser, før der skrides til pålæggelse af sanktioner, især under 
hensyntagen til faktorer, der ikke er afhængige af selskaberne selv; håber, at 
Kommissionen fortsat vil overvåge de nationale markeder og hjælpe de nationale 
myndigheder, som anmoder om dens bistand;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremsende de nødvendige oplysninger om 
ordningen med skadesbehandlingsrepræsentanter, herunder listen over disse i alle 
medlemsstaterne, idet de ikke blot beder forsikringsselskaberne om i deres 
forsikringsinformationer at oplyse, hvordan ordningen fungerer og de deraf følgende 
fordele, men idet de tillige fremmer kontakten til de informationscentre, der er oprettet i 
de forskellige medlemsstater;

4. anser det for hensigtsmæssigt at lade retshjælpsforsikringen være på frivillig basis, således 
at man respekterer de særlige forhold på de forskellige nationale markeder; håber, at 
medlemsstaterne vil fremme kendskabet til denne form for forsikring via 
informationskampagner og befordre den frie ydelse af en lignende tjeneste, således at man 
opmuntrer til udbredelse af modeller, der er inspireret af bedste praksis i de andre 
medlemsstater.
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