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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende  1777/2009 af E.J.S. tysk statsborger, om ansvarsforsikring i en 
grænseoverskridende sag

1. Sammendrag

Andrageren var ude for en arbejdsulykke, så han er lam i arme og ben. Han arbejdede i 
Spanien for en spansk underleverandør for en tysk virksomhed. Der er ingen strid om 
ansvaret, men hele processen med at fastsætte skadeserstatningens størrelse tager tid, hvilket 
naturligvis er frustrerende for den berørte person.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010

Skadesforsikringsselskabers virksomhed i Den Europæiske Union er underlagt omfattende 
lovgivning i henhold til EU-retten.. EU-direktiverne om skadesforsikring1 giver en 
harmoniseret retlig ramme ved udøvelsen af skadesforsikringsvirksomhed. Disse regler 
indeholder blandt andet betingelser for den første godkendelse af et forsikringsselskab, 
løbende tilsyn samt tilbagekaldelse af godkendelsen. 

En privat ulykkesforsikring kan kun tilbydes af skadesforsikringsselskaber, der er behørigt 
bemyndigede inden for det forretningsområde. 

                                               
1 EFTL 228 af 16.8.1973, s. 3–19, EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1–14, EFT L 228 af 11.8.1992, s. 
1–23.
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Direktiverne om skadesforsikring omhandler hverken det præcise indhold af 
forsikringspolicer eller fastlægger specifikke betingelser for disse policer, herunder udbetaling 
af ydelser. Dette hører under forsikringsaftaleret, som endnu ikke er blevet harmoniseret på 
EU-niveau.

Kommissionen forstår fuldt ud, at den beskrevne situation kan skabe problemer for 
andrageren. 

Kommissionen mener dog, med henvisning til det ovenstående at dette andragende ikke viser 
nogen overtrædelse af EU's forsikringsret. Sagen hører udelukkende ind under rammerne af 
den nationale lovgivning.

I samarbejde med industrien opfordrer og støtter de europæiske tilsynsmyndigheder 
konkurrence mellem forsikringsgivere så vel som formidling af bedste praksis for at kunne 
tilbyde bedre service til kunderne.


