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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1114/2011 af H. W. S., tysk statsborger, om et italiensk 
bilforsikringsselskabs handlinger

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at det italienske forsikringsselskab, der er ansvarlig for at afgøre en 
erstatningssag efter et trafikuheld, som andrageren var involveret i, ikke lever op til kravene 
om udbetaling af erstatningen. Andrageren mener, at denne sag kan bruges som argument for 
foranstaltninger på EU-plan med det formål at regulere samarbejdet mellem 
forsikringsselskaberne, så borgerne ikke skal vente i uforholdsmæssig lang tid, før deres 
erstatningssager bliver afgjort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Der er fastsat relevante regler på EU-plan for rettidig tildeling af erstatning til tredjemand, 
der lider skade ved et uheld forvoldt af et motorkøretøj. Navnlig ifølge artikel 24 i direktiv 
2009/103/EF skal forsikringsgivere eller deres repræsentanter sende et begrundet tilbud om 
erstatning til den skadelidte inden for tre måneder efter den dato, hvor erstatningskravet blev 
fremsat. Der findes passende effektive og systematiske økonomiske eller tilsvarende 
administrative sanktioner på nationalt plan, hvis forsikringsgivere eller deres repræsentanter 
forsømmer at opfylde deres forpligtelser. 

Desværre er tildelingen af erstatning til ofrene afhængig af afgørelsen af eventuelle 
udestående spørgsmål vedrørende ansvar og skadens omfang. Det påhviler alene de italienske 
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myndigheder at løse disse specielle problemer.
Gennemførelsen af EU-lovgivningen er medlemsstaternes ansvar. Kommissionen kan kun 
handle i tilfælde af manglende gennemførelse af EU's lovgivning i national lovgivning eller i 
tilfælde af medlemsstaternes ukorrekte gennemførelse eller anvendelse af denne lovgivning. I 
så fald kan Kommissionen indlede en overtrædelsesprocedure mod den medlemsstat, der ikke 
overholder loven. Det spørgsmål, der er rejst over for Kommissionen, involverer imidlertid en 
eventuel overtrædelse fra det italienske forsikringsselskabs side af kravene i henhold til 
italiensk lovgivning til gennemførelse af EU-retten i Italien. Andrageren kan i denne 
henseende anmode om assistance fra den italienske tilsynsmyndighed for forsikring ISVAP: 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Andrageren kan også overveje at 
udnytte sine klagemuligheder ved de nationale domstole. 
Konklusion

Der er fastsat relevante regler på EU-plan for rettidig tildeling af erstatning til tredjemand, der 
lider skade ved et uheld forvoldt af et motorkøretøj. Da dette andragende involverer en 
eventuel overtrædelse fra bilforsikringsselskabets side af kravene i henhold til italiensk 
lovgivning til gennemførelse af EU-retten i Italien, skal dette spørgsmål behandles på 
nationalt plan."


