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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A.. Tack vare den fria rörligheten för personer i Europa kör allt fler bilar över gränserna, och 
det är därför ännu viktigare med en tydlig och fungerande lagstiftning för att skydda 
trafikoffren.

B. Medlemsstaterna har idag olika regler för frågor som rör fordonsförsäkring och
kommissionen måste därför med hjälp av de nationella myndigheterna analysera läget.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera att deras påföljder, om 
tidsfristen på tre månader för att lämna ett motiverat svar eller ett motiverat 
ersättningsanbud på en ersättningsansökan inte respekteras, är effektiva.

2. Europaparlamentet anser att orsakerna till att försäkringsbolagen inte fullgjort sina 
skyldigheter noga bör undersökas innan påföljderna utfärdas och att faktorer som inte kan 
skyllas på bolagen särskilt beaktas. Parlamentet hoppas att kommissionen fortsätter att 
kontrollera de nationella marknaderna och bistår de nationella myndigheter som ber om 
hjälp.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lämna alla nödvändiga uppgifter om 
systemet med skaderegleringsrepresentanter samt en förteckning över dessa i alla 
medlemsstater. Försäkringsbolagen bör inte bara i sin förhandsinformation förklara hur 
systemet fungerar och vilka fördelar det innebär, utan de bör särskilt främja kontakterna
med de informationscentrum som inrättats i de olika medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet anser att möjligheten att teckna en frivillig försäkring för 
rättegångskostnader bör behållas, så att de olika nationella marknadernas specifika 
förhållanden respekteras. Parlamentet hoppas att medlemsstaterna upplyser om sådana 
försäkringar genom lämpliga informationskampanjer, och att dessa tjänster kan 
tillhandahållas fritt så att modeller som bygger på andra medlemsstaters bästa praxis kan 
spridas.
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