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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vissa frågor som rör motorfordonsförsäkring
(2007/2258(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens slutrapport om vissa frågor som rör 
motorfordonsförsäkring (KOM(2007)0207) (nedan kallad kommissionens rapport),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av 
den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för 
motorfordon samt om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG 
(fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring)1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-…/2008),

A. Den fria rörligheten för personer i Europa har särskilt i samband med de två senaste 
utvidgningsrundorna och den motsvarande utökningen av Schengengruppen resulterat i en 
snabb ökning av både antalet personer och fordon som rör sig mellan medlemsstaterna 
både i arbetsrelaterat syfte och i privat syfte.

B. Den prioriterade frågan att skydda olycksdrabbade personer kräver en tydlig, precis och 
verkningsfull lagstiftning på området för motorfordonsförsäkringar på EU-nivå.

C. I det fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring uppmanades kommissionen att till 
Europaparlamentet och rådet rapportera om genomförandet av och effektiviteten hos de 
nationella sanktioner som införts när det gäller förfarandet med motiverat 
ersättningsanbud/motiverat svar samt om överensstämmelsen mellan dessa, och att lägga 
fram förslag om detta ansågs nödvändigt.

D. I kommissionens rapport granskas de nationella sanktionsbestämmelserna, effektiviteten 
avseende mekanismen med skaderegleringsrepresentanten och den rådande tillgången till 
frivillig rättsskyddsförsäkring, som kan tecknas av personer som kan drabbas av 
trafikolyckor.

E. I artikel 4.6 i det fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring regleras förfarandet med 
motiverat ersättningsanbud, genom vilket personer som har drabbats av bilolyckor 
utomlands har rätt att söka ersättning genom att vända sig till 
skaderegleringsrepresentanten i sitt hemland.

F. Den olycksdrabbade ska erhålla ett motiverat svar från försäkringsbolaget inom 
tre månader, annars kan sanktioner träda i kraft.

                                               
1 EGT L 181, 20.7.2000, s. 65.
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G. Det krävs fortfarande ett klargörande om hur denna bestämmelse fungerar.

H. Kommissionen måste ta fullständig hänsyn till utvidgningen när den genomför 
EU:s politik, i synnerhet den förhållandevis höga kostnaden för motorfordonsförsäkring i 
de nya medlemsstaterna.

I. Olika sanktionsbestämmelser avseende förfarandet med motiverat 
ersättningsanbud/motiverat svar har tillämpats i medlemsstaterna.

J. Samråd med nationella myndigheter, även i de nya medlemsstaterna, har bekräftat att de 
gällande sanktionsbestämmelserna är adekvata och att tillämpningen av dem är 
verkningsfull i hela EU.

K. Systemet med skaderegleringsrepresentanter är förhållandevis välkänt i de flesta 
medlemsstater.

L. Rättsskyddsförsäkringar för rättegångskostnader som betalas av skadedrabbade vid 
motorfordonsolyckor är tillgängliga i de flesta medlemsstater. Över 90 procent av alla
ärenden görs upp utanför domstolarna, och rättegångskostnaderna ersätts i många 
medlemsstater. Försäkringsbolag som erbjuder rättsskyddsförsäkringar har redan 
tillhandahållit täckning för alla typer av gränsöverskridande ärenden i ett antal år och har 
följaktligen inrättat sina egna avdelningar som hanterar utländska ersättningsanspråk och 
underlättar snabba uppgörelser.

M. Frågan om sådana skäliga rättegångskostnader bör täckas av tredje parts ansvarsförsäkring 
för motorfordon i alla medlemsstater är fortfarande öppen.

N. Försäkringsmarknaderna i de nya medlemsstaterna utvecklas ständigt. I ett antal av dessa 
medlemsstater är emellertid rättsskyddsförsäkring en förhållandevis ny produkt som måste 
främjas eftersom allmänhetens kännedom om denna försäkring är jämförelsevis liten.

O. Obligatorisk täckning av rättegångskostnader borde öka konsumenternas förtroende för 
tredje parts ansvarsförsäkring för motorfordon, särskilt i fall då man söker ersättning för 
rättegångskostnader, eftersom konsumenterna i många nya medlemsstater aktar sig för 
höga rättegångskostnader, som skulle täckas genom en obligatorisk försäkring.

P. En obligatorisk rättsskyddsförsäkring skulle innebära en ytterligare och mer komplex 
arbetsbörda för rättsväsendet, vilket skulle kunna försena biläggandet av tvister och 
medföra en högre andel oberättigade ersättningsanspråk.

Q. Tredje parts ansvarsförsäkring för motorfordon och rättsskyddsförsäkringen har olika mål 
och funktioner genom att tredje parts ansvarsförsäkring för motorfordon ser till att 
konsumenten kan hantera kostnaden för alla ersättningsanspråk som riktas mot honom till 
följd av en vägtrafikolycka. Rättsskyddsförsäkringen täcker rättegångskostnaderna i 
samband med ersättningskrav mot tredje part till följd av en vägtrafikolycka.

R. Allmänna kampanjer från nationella myndigheter, försäkringsbranschen och 
konsumentorganisationer är viktiga för att de nationella marknaderna ska utvecklas på ett 
lämpligt sätt.
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1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport och betonar vikten av att låta alla 
berörda parter, särskilt konsumenterna, delta i samrådsprocessen i samband med 
utvecklingen av EU:s politik på detta område.

2. Europaparlamentet kräver därför att konsumentorganisationer som företräder skadelidande 
systematiskt ska delta i synnerhet i utvärderingsprocessen avseende effektiviteten hos de 
rådande systemen i medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet välkomnar denna efterhandsutvärdering av lagstiftningsåtgärderna, där 
syftet är att se till att bestämmelserna fungerar som avsett och att belysa alla oförutsedda 
felaktiga tillämpningar.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att öka konsumenternas förtroende för 
motorfordonsförsäkringarna när det gäller gränsöverskridande resor med motorfordon 
inom EU, särskilt för bilister från de gamla medlemsstaterna som färdas till destinationer i 
de nya medlemsstaterna och tvärtom.

5. Europaparlamentet anser att främjandet av befintliga och marknadsdrivna lösningar som 
skyddar konsumenterna stärker konsumenternas förtroende för motorfordonsförsäkringen.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna även har ett ansvar att förbättra sina 
nationella försäkringssystem i förhållande till ny EU-lagstiftning om förfarandet med 
motiverat ersättningsanbud/motiverat svar och rättegångskostnader som bekostas av
skadelidande.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att nära övervaka om 
marknadsmekanismerna fungerar på ett effektivt sätt och att regelbundet rapportera till 
parlamentet om detta. 

8. Europaparlamentet understryker att arbetsrelationerna mellan kommissionen, de nationella 
myndigheterna, försäkringsbranschen och konsumenterna bör stärkas för att garantera ett 
oavbrutet tillhandahållande av korrekta uppgifter om de rådande tillsynssystemen. 

9. Europaparlamentet anser, i linje med EU:s allmänt etablerade synsätt på sanktioner, att 
subsidiaritetsprincipen bör upprätthållas och att det inte finns något behov av 
harmonisering av de nationella sanktionsbestämmelserna.

10. Europaparlamentet finner att nationella tillsynsmyndigheter har bättre förutsättningar att 
garantera högsta möjliga konsumentskydd på sina nationella marknader.

11. Europaparlamentet rekommenderar därför med avseende på förfarandet med motiverat 
ersättningsanbud/motiverat svar att medlemsstaterna tillåts avgöra vilka sanktioner som 
ska vidtas och vilken typ av bestämmelser som är lämplig.

12. Europaparlamentet upprepar betydelsen av att öka medborgarnas förtroende för systemet 
med skaderegleringsrepresentanten genom att främja detta med hjälp av allmänna 
kampanjer och andra lämpliga åtgärder.
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13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka konsumenternas förtroende genom 
att främja lämpliga åtgärder som ökar kännedomen om och användningen av nationella 
centrum för försäkringsinformation.

14. Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att kräva att försäkringsbolagen, 
som ett led i förhandsinformationen om försäkringsavtal, förser konsumenterna med
heltäckande information om hur systemet med skaderegleringsrepresentanten fungerar och 
om dess nytta för försäkringstagarna.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att övervaka systemets funktion 
och att samordna och hjälpa till då detta behövs eller då nationella myndigheter ber om 
hjälp. 

16. Europaparlamentet finner dessutom, i förbindelse med tredje parts ansvarsförsäkring för 
motorfordon, att obligatorisk täckning av rättegångskostnader tydligt skulle minska viljan 
att bilägga tvister utanför domstol och eventuellt öka antalet domstolsförfaranden, vilket 
skulle leda till en omotiverad ökning av arbetsbördan för rättsväsendet och riskera att 
destabilisera den befintliga och framväxande marknaden för frivilliga 
rättsskyddsförsäkringar.

17. Europaparlamentet finner därför att de negativa effekterna av att införa ett system med 
obligatorisk täckning av rättegångskostnader i tredje parts ansvarsförsäkring för 
motorfordon skulle vara större än de potentiella fördelarna.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna vidta 
de ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att öka kännedomen om 
rättsskyddsförsäkring, särskilt i de nya medlemsstaterna, och inrikta sig på att informera 
konsumenterna om fördelarna med denna typ av försäkringsskydd.

19. Europaparlamentet anser att de nationella tillsynsmyndigheternas roll i detta sammanhang 
är avgörande för genomförandet av bästa metoder från andra medlemsstater.

20. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka konsumentskyddet främst 
genom att uppmana medlemsstaterna att uppmuntra sina nationella tillsynsmyndigheter 
och nationella försäkringsbolag att öka kännedomen om frivilliga rättsskyddsförsäkringar.

21. Europaparlamentet anser att förhandsinformation om motorfordonsförsäkring även bör 
innehålla uppgifter om möjligheten att teckna rättsskyddsförsäkring och att konsumenter 
som inte vill teckna denna försäkring bör ha möjlighet att uppge att de känner till 
möjligheten att teckna den, men har valt att inte göra det.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att be nationella tillsynsmyndigheter och 
mellanhänder att informera sina kunder om möjliga risker och kompletterande frivilliga 
försäkringar som är till nytta för dem, som t.ex. rättsskyddsförsäkring, assistansskydd och 
stöldförsäkring.

23. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte har infört alternativa 
tvistlösningssystem i samband med ersättningskrav att införa sådana system grundade på 
bästa metoder i andra medlemsstater.



PR\714466SV.doc 7/9 PE404.499v01-00

SV

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PE404.499v01-00 8/9 PR\714466SV.doc

SV

MOTIVERING

Antalet bilresor mellan länderna i EU ökar som ett resultat av den fria rörligheten för 
personer. Detta ökar behovet av en tydlig, precis och fungerande motorfordonsförsäkring på 
EU-nivå. Skyddet av olycksdrabbade personer har alltid varit en prioritet som kräver att man
löser flera problem.

I kommissionens rapport från juni 2007 (KOM(2007)0207) om vissa frågor som rör 
motorfordonsförsäkring granskas flera viktiga frågor, nämligen genomförandet av det fjärde 
direktivet om motorfordonsförsäkring beträffande nationella bestämmelser om sanktioner och 
hur verkningsfulla de är, mekanismen med skaderegleringsrepresentanten och hur 
verkningsfull den är och den förekomsten av frivilliga rättsskyddsförsäkringar, vilka kan 
tecknas av personer som kan drabbas av trafikolyckor.

I kommissionens rapport tar man särskilt upp en specifik bestämmelse i det fjärde direktivet 
om motorfordonsförsäkring. Denna bestämmelse handlar om förfarandet med motiverat 
ersättningsanbud. På grundval av det fjärde direktivet har skadelidande vid bilolyckor 
utomlands (eller vid gränsövergångar) rätt att söka ersättning genom försäkringsbolagets 
skaderegleringsrepresentant i den skadelidandes hemland. Den skadelidande måste erhålla ett 
svar från försäkringsbolaget inom tre månader. Om detta inte sker kan sanktioner vidtas. I den 
andra delen i kommissionens rapport tar man upp frågan om rättegångskostnader som betalas 
av den skadelidande och om dessa bör täckas av den vållande partens försäkringsbolag.

Medlemsstaternas nationella sanktionsbestämmelser och effektiviteten vid genomförandet på 
marknaden undersöks för närvarande av kommissionen. Sanktioner vidtas om tidsfristen på 
tre månader för ett motiverat ersättningsanbud/motiverat svar inte respekteras. Kommissionen 
har skickat ut frågeformulär till medlemsstaterna, och kommissionens experter arbetar med att 
sammanställa resultaten och uppdatera en förteckning med alla sanktioner.

Samråd med nationella myndigheter, även i de nya medlemsstaterna, har bekräftat att de 
rådande sanktionsbestämmelserna är adekvata och att tillämpningen av dem är verkningsfull 
över hela EU. I denna rapport föreslås att kommissionen bör fortsätta att övervaka läget, 
samordna och hjälpa till när nationella myndigheter ber om hjälp, särskilt med tanke på den 
snabba ökningen av antalet européer som reser till andra EU-medlemsstater till följd av 
utvidgningen av EU och Schengenområdet.

I rapporten föreslår man dessutom att medlemsstaterna själva ska få välja sanktioner och när 
dessa ska vidtas i enlighet med subsidiaritetsprincipen och att det således inte finns något 
behov av harmonisering av nationella sanktionsbestämmelser. Olika system har i själva verket 
vuxit fram i medlemsstaterna, och de nationella tillsynsmyndigheterna har bättre 
förutsättningar att på sina nationella marknader garantera högsta möjliga konsumentskydd. 

Systemet med skaderegleringsrepresentanten är känt i alla medlemsstater. Enligt artikel 5 i det 
fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring har alla medlemsstater inrättat ett 
informationscentrum. Informationscentrumet ska informera alla skadelidande vid 
gränsöverskridande vägtrafikolyckor (förare, passagerare och fotgängare) hur de går vidare 
med sina ersättningskrav mot den utländska parten. Genom den utländska registreringsskylten 
kan centrumet spåra upp den utländska partens försäkringsbolag och dess behöriga 
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skaderegleringsrepresentant. Alla informationscentrum kan i allmänhet nås via telefon eller 
e-post, men en del av dem har även upprättat sina egna webbplatser för att ge information till 
konsumenterna. Informationen uppdateras ständigt. Om försäkringstagaren ringer sitt 
försäkringsbolag i samband med en gränsöverskridande olycka ger detta vanligen 
försäkringstagaren information om hur denne kan komma i kontakt med det berörda
informationscentrumet.

Konsumenternas förtroende skulle öka om medlemsstaterna på ett lämpligt sätt tillhandahöll 
dem kontaktuppgifter till de nationella informationscentrumen om det finns behov av 
ytterligare konsumentinformation. Dessutom bör konsumenterna, som en del av den 
information de får före tecknandet av försäkringsavtalet, få heltäckande information om hur 
systemet med skaderegleringsrepresentanten fungerar och om dess fördelar för 
försäkringstagaren.

Rättsskyddsförsäkring går att teckna i de flesta medlemsstater (förutom Malta och Cypern). 
Siffrorna visar att över 90 procent av alla ärenden görs upp utanför domstolarna och att 
rättegångskostnaderna betalas tillbaka i många medlemsstater. Marknaderna i de nya 
medlemsstaterna håller på att växa fram och blir ständigt större. I ett antal av dem är 
emellertid rättsskyddsförsäkringen en förhållandevis ny produkt som måste främjas. 
Allmänhetens kännedom om rättsskyddsförsäkringen är fortfarande liten i de nya 
medlemsstaterna, och det finns därför ett behov av att öka denna.

Huvudfrågan här handlar om huruvida man ska införa en obligatorisk rättsskyddsförsäkring i 
hela EU eller behålla den frivilliga rättsskyddsförsäkringen som en pålitlig och verkningsfull 
lösning. Det första alternativet har vissa fördelar, särskilt för konsumenter i de nya
medlemsstaterna. Det torde öka konsumenternas förtroende i synnerhet när de vill ha rättslig 
prövning, med tanke på att många konsumenter i de nya medlemsstaterna aktar sig för dyra 
rättegångskostnader. Detta skulle emellertid innebära en ytterligare och mer komplex 
arbetsbörda för domstolarna, motsvarande fördröjningar när det gäller tvistlösningen, en 
potentiellt högre andel oberättigade ersättningsanspråk och högre premier, särskilt i länder där 
försäkringsbolagen för närvarande föreslår billigare täckning som inte inbegriper någon 
rättsskyddsförsäkring. Det viktigaste är att det skulle minska viljan att klara upp 
ersättningsanspråk utanför domstol. Det skulle dessutom verka destabiliserande på en 
fungerande marknad för rättsskyddsförsäkringar. På det stora hela skulle de negativa 
effekterna av att införa ett system med en obligatorisk rättsskyddsförsäkring vara större än de 
möjliga fördelarna.

Det krävs ytterligare åtgärder för att öka kännedomen om rättsskyddsförsäkringen, särskilt i 
de nya medlemsstaterna. Konsumenterna bör få information om fördelarna med detta 
försäkringsskydd. De nationella tillsynsmyndigheternas roll i samband med genomförandet av 
bästa metoder från andra medlemsstater är avgörande.

Allmänna kampanjer från nationella myndigheter, försäkringsbranschen och 
konsumentorganisationer är viktiga för att de nationella marknaderna ska utvecklas på ett 
lämpligt sätt. Mellanhänderna bör vara skyldiga att informera kunderna om möjliga risker och 
behovet av rättsskyddsförsäkring. De medlemsstater som inte har infört alternativa 
tvistlösningssystem för ersättningsanspråk bör uppmuntras att införa modeller med de bästa 
metoderna från andra medlemsstater.
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