
PR\714466DA.doc PE404.499v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2007/2258(INI)

17.3.2008

UDKAST TIL BETÆNKNING
om visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring
(2007/2258(INI))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Nickolay Mladenov



PE404.499v01-00 2/8 PR\714466DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................7



PR\714466DA.doc 3/8 PE404.499v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring
(2007/2258(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til endelig rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring (KOM(2007)0207) (herefter benævnt 
Kommissionens rapport),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2000/26/EF af 16. maj 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (fjerde 
motorkøretøjsforsikringsdirektiv)1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelse fra Retsudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at der, navnlig i forbindelse med de to seneste udvidelser og den 
efterfølgende udvidelse af Schengen-området, som følge af borgernes frie bevægelighed i 
Europa er sket en hurtig stigning i antallet af personer og køretøjer, der både i forbindelse 
med arbejds- og privatkørsel krydser medlemsstaternes grænser,

B. der henviser til, at prioriteringen af beskyttelse af ofre for trafikulykker kræver en klar, 
præcis og effektiv lovgivning om motorkøretøjsforsikring på EU-plan, 

C. der henviser til, at Kommissionen ifølge det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv skal 
aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningen af de 
nationale sanktioner, der indføres som led i proceduren med begrundet 
erstatningstilbud/begrundet svar, samt om deres ækvivalens og om nødvendigt forelægge 
forslag, 

D. der henviser til, at Kommissionens rapport indeholder en undersøgelse af de nationale 
sanktionsbestemmelser, effektiviteten af ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter 
og de eksisterende muligheder for potentielle ofre for trafikulykker for at tegne 
retshjælpsforsikring,

E. der henviser til, at artikel 4, stk. 6, i det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv regulerer 
proceduren med begrundet erstatningstilbud, hvorved ofre for trafikulykker i udlandet har 
ret til at fremsætte erstatningskrav over for forsikringsselskabets 
skadebehandlingsrepræsentant, der er udpeget i ofrets bopælsland, 

F. der henviser til, at forsikringsselskabet skal give ofret et begrundet svar inden for tre 
måneder, og hvis dette ikke sker, vil selskabet blive pålagt sanktioner,

                                               
1 EFT L 181 af 20.7.2000, s. 65.
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G. der henviser til, at der stadig er behov for at afklare, hvordan denne bestemmelse skal 
fungere,

H. der henviser til, at Kommissionen fuldt ud skal tage højde for udvidelsen i forbindelse 
med gennemførelsen af EU's politikker og navnlig de relativt høje priser på 
motorkøretøjsforsikringer i de nye medlemsstater, 

I. der henviser til, at der med hensyn til proceduren med begrundet 
erstatningstilbud/begrundet svar er gennemført forskellige sanktionsbestemmelser i 
medlemsstaterne, 

J. der henviser til, at 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,

K. der henviser til, at ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter er kendt i de fleste 
medlemsstater,

L. der henviser til, at der i de fleste medlemsstater findes retshjælpsforsikringer for ofre for 
trafikulykker; der henviser til, at mere end 90 % af alle sager afgøres udenretligt, og at 
udgifter til retshjælp i mange medlemsstater tilbagebetales; der henviser til, at en række 
retshjælpsforsikringsselskaber desuden i årevis har tilbudt forsikringer, der dækker alle 
former for grænseoverskridende sager, og at de har etableret egne afdelinger, der 
behandler udenlandske krav og sikrer en hurtig sagsbehandling,

M. der henviser til, at spørgsmålet om, hvorvidt en sådan retshjælp bør være inkluderet i 
dækningen under skadevolders motorkøretøjsansvarsforsikring i alle medlemsstater, 
stadig står åbent,

N. der henviser til, at forsikringsmarkederne i de nye medlemsstater fortsat er i udvikling; 
der henviser til, at retshjælpsforsikring i en række af disse medlemsstater imidlertid er et 
relativt nyt produkt, der skal fremmes, da befolkningen fortsat har forholdsvist ringe 
kendskab til retshjælpsforsikring,

O. der henviser til, at en obligatorisk dækning af sagsomkostninger sandsynligvis ville øge 
forbrugernes tillid til motorkøretøjsansvarsforsikringer, 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, 

P. der henviser til, at obligatorisk retshjælpsforsikring vil lægge et yderligere pres på 
domstolene og komplicere deres arbejde, hvilket vil forsinke bilæggelsen af tvister og 
indebære en risiko for flere uberettigede krav,  

Q. der henviser til, at ansvarsforsikringen for motorkøretøjer og retshjælpsforsikringen har 
forskellige formål og tjener forskellige funktioner, hvor ansvarsforsikringen for 
motorkøretøjer har til formål at dække de omkostninger, som forbrugeren kan blive 
pålagt som følge af et krav efter en trafikulykke, og retshjælpsforsikringen skal dække 
sagsomkostningerne i en sag mod en tredjepart efter en trafikulykke,
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R. der henviser til, at det er vigtigt, at de nationale myndigheder, private forsikringsselskaber 
og forbrugerorganisationer lancerer offentlige kampagner for at sikre en hensigtsmæssig 
udvikling af de nationale markeder,

1. bifalder Kommissionens rapport og understreger vigtigheden af at inkludere alle parter, og 
navnlig forbrugerne, i høringsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen af en EU-politik 
på dette område;

2. opfordrer derfor til, at forbrugerorganisationer, der repræsenterer ofrene, systematisk 
inddrages i processen, herunder navnlig i forbindelse med evalueringen af effektiviteten 
af de nuværende systemer i medlemsstaterne; 

3. bifalder, at der foretages efterfølgende evaluering af lovgivningen for at sikre, at reglerne 
fungerer efter hensigten, og kaste lys over enhver uforudset negativ virkning;

4. understreger vigtigheden af at øge forbrugernes tillid til motorkøretøjsforsikringer for den 
grænseoverskridende kørsel inden for EU, navnlig for bilister fra de gamle 
medlemsstater, der rejser til de nye medlemsstater og vice versa; 

5. mener, at fremme af eksisterende juridiske og markedsbaserede løsninger, der beskytter 
forbrugerne, øger forbrugernes tillid til motorkøretøjsforsikringer;

6. mener, at medlemsstaterne også er ansvarlige for at forbedre deres nationale 
forsikringsordninger i forhold til ny EU-lovgivning om proceduren med begrundet 
erstatningstilbud/begrundet svar og sagsomkostninger, der bæres af den skadelidte; 

7. opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge markedsmekanismernes effektivitet og 
jævnligt aflægge rapport til Parlamentet herom; 

8. understreger, at arbejdsforbindelserne mellem Kommissionen, de nationale myndigheder, 
forsikringsindustrien og forbrugerne bør styrkes med henblik på at sikre løbende 
nøjagtige data om eksisterende gennemførelsesordninger;

9. mener, i overensstemmelser med den generelle EU-praksis hvad angår sanktioner, at 
subsidiaritetsprincippet skal fastholdes på dette område, og at det ikke er nødvendigt at 
harmonisere nationale sanktionsbestemmelser;

10. mener, at de nationale tilsynsmyndigheder i højere grad er i stand til at sikre, at
forbrugerne beskyttes bedst muligt på de nationale markeder;

11. anbefaler derfor under henvisning til proceduren med begrundet 
erstatningstilbud/begrundet svar, at det overlades til medlemsstaterne at pålægge og 
vælge passende sanktioner;

12. gentager vigtigheden af at øge borgernes tillid til ordningen med en 
skadebehandlingsrepræsentant ved at fremme ordningen gennem offentlige kampagner 
og andre passende tiltag;  

13. opfordrer medlemsstaterne til at øge forbrugernes tillid ved at fremme passende tiltag, der 
øger kendskabet til og anvendelsen af nationale forsikringsinformationscentre; 
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14. opfordrer desuden medlemsstaterne til at stille krav til forsikringsselskaberne om, at 
forbrugerne i forbindelse med de oplysninger, de modtager forud for indgåelsen af en 
aftale, får udførlige oplysninger om, hvordan ordningen med en 
skadebehandlingsrepræsentant virker, og hvordan den anvendes, og hvilke fordele, den 
indebærer for forsikringstageren;

15. tilskynder kraftigt Kommissionen til fortsat at overvåge ordningen samt til at koordinere 
og yde støtte i nødvendigt omfang, eller når nationale myndigheder anmoder om hjælp; 

16. mener endvidere, for så vidt angår motorkøretøjsansvarsforsikringer, at en obligatorisk 
dækning af sagsomkostninger ville gøre det mindre attraktivt at afvikle krav udenretligt, 
øge antallet af retssager og derfor medføre et uberettiget pres på domstolene og risikerer 
at destabilisere det eksisterende og kommende marked for retshjælpsforsikring;

17. mener derfor, at de negative virkninger af at indføre en ordning med obligatorisk 
dækning af sagsomkostninger i motorkøretøjsansvarsforsikringer ville overgå de mulige 
fordele;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at udbrede kendskabet til 
retshjælpsforsikring, navnlig i de nye medlemsstater, og i denne forbindelse at fokusere 
på oplysning til forbrugerne om fordelene ved at få tilbudt og have denne 
forsikringsdækning;

19. mener i denne forbindelse, at de nationale tilsynsmyndigheder spiller en afgørende rolle 
for gennemførelsen af bedste praksis fra andre medlemsstater;

20. anmoder derfor Kommissionen om at styrke forbrugerbeskyttelsen, primært ved at 
opfordre medlemsstaterne til at tilskynde de nationale tilsynsmyndigheder og de nationale 
forsikringsselskaber til at udbrede kendskabet til de muligheder, der er for at tegne 
retshjælpsforsikringer;

21. mener, at de oplysninger, der gives til forbrugerne forud for indgåelse af en aftale, bør 
omfatte oplysninger om muligheden for at tegne retshjælpsforsikring, og at forbrugere, 
der ikke ønsker at tegne denne forsikring, bør have mulighed for at skrive under på, at de 
har kendskab til, men ikke ønsker at tegne den anbefalede forsikring;

22. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde de nationale tilsynsmyndigheder og formidlere 
til at oplyse deres kunder om mulige risici samt om de tillægsforsikringer, som kunne 
komme kunden til gode, som f.eks. retshjælpsforsikring, redningsforsikring og 
tyveriforsikring;

23. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har indført ordninger for udenretlig afvikling 
af krav, til at gennemføre ordninger, der er baseret på bedste praksis fra andre 
medlemsstater;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Den grænseoverskridende bilkørsel i Europa er stigende som følge af borgernes frie 
bevægelighed. 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 behandler flere vigtige spørgsmål, herunder navnlig gennemførelsen 
af det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv om de nationale sanktionsbestemmelser og disse 
bestemmelsers effektivitet, effektiviteten af ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter 
og de eksisterende muligheder for potentielle ofre for trafikulykker for at tegne 
retshjælpsforsikring.

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

Medlemsstaternes nationale sanktionsbestemmelser og effektiviteten af gennemførelsen i 
markedsmekanismerne bliver stadig undersøgt af Kommissionen. Der kan 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 arbejder stadig på at opsummere resultaterne 
og ajourføre en oversigt over alle sanktioner. 

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. 
I rapporten forslås det, at Kommissionen fortsat overvåger situationen, koordinerer og yder 
støtte i nødvendigt omfang, når nationale myndigheder anmoder om hjælp, navnlig i lyset af 
det hastigt voksende antal europære, der rejser til andre EU-medlemsstater efter udvidelsen af 
EU og Schengenområdet.

Endvidere foreslås det i rapporten, at det overlades til medlemsstaterne at pålægge og vælge 
passende sanktioner i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, og at det derfor 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. 

Ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter er kendt i alle medlemsstater. Alle 
medlemsstater skal ifølge artikel 5 i det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv have etableret 
informationscentre. Disse informationscentre skal oplyse alle ofre for grænseoverskridende 
trafikulykker (bilens fører, passagerer og fodgængere) om, hvordan de kan gøre deres krav 
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gældende over for udenlandske parter. De vil om nødvendigt ved hjælp af den udenlandske 
nummerplade opspore den udenlandske parts forsikringsselskab og den ansvarlige 
skadebehandlingsrepræsentant. Alle informationscentre kan generelt kontaktes pr. telefon 
eller e-mail, og mange har ligeledes oprettet deres egen hjemmeside med oplysninger til 
forbrugerne. De relevante oplysninger opdateres løbende. Hvis forsikringstageren kontakter 
sit eget forsikringsselskab i tilfælde af en grænseoverskridende trafikulykke, hjælper 
forsikringsselskabet ofte med at finde kontaktoplysninger til det ansvarlige 
informationscenter. 

Det ville øge forbrugernes tillid, hvis medlemsstaterne havde mulighed for at forsyne 
forbrugerne med kontaktoplysninger til de nationale informationscentre i de tilfælde, hvor der 
er behov for yderligere forbrugeroplysninger. Forbrugerne skal desuden i forbindelse med de 
oplysninger, de modtager forud for indgåelsen af en aftale, have udførlige oplysninger om, 
hvordan ordningen med en skadebehandlingsrepræsentant virker, og hvordan den anvendes, 
og hvilke fordele den indebærer for forsikringstageren.

Der kan tegnes retshjælpsforsikring i de fleste medlemsstater (undtagen i Malta og Cypern). 
Tallene viser, at mere end 90 % af alle sager afgøres udenretligt, og at udgifter til retshjælp i 
mange medlemsstater tilbagebetales. 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, og der er derfor behov for at udbrede dette kendskab.

Det vigtigste spørgsmål her er, om den mest driftssikre og effektive løsning vil være at 
indføre obligatoriske retshjælpsforsikringer i hele EU, eller om den frivillige ordning skal 
bibeholdes. Den første mulighed har en række fordele, navnlig for forbrugerne i de 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. 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 og 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. Det ville endvidere 
destabilisere det eksisterende marked for retshjælpsforsikringer. Den negative indvirkning af 
indførelsen af obligatorisk retshjælpsforsikring vil overordnet set veje tungere end de 
potentielle fordele. 

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. Formidlere bør være forpligtet til at 
oplyse kunderne om mulige risici og om behovet for retshjælpsforsikring. De medlemsstater, 
der ikke har indført nationale alternative ordninger for afvikling af krav, bør desuden 
opfordres til at gennemføre eksempler på bedste praksis fra andre medlemsstater.
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