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Motorkøretøjsforsikring  

Europa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om visse spørgsmål vedrørende 

motorkøretøjsforsikring (2007/2258(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens rapport 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 (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 (A6-0249/2008), 

 

A. der henviser til, at den frie bevægelighed for personer i EU, navnlig efter de to seneste 

udvidelser og den tilsvarende udvidelse af Schengen-området, har medført en hurtig 

stigning i det antal personer og køretøjer, der krydser medlemsstaternes grænser i 

forbindelse med både arbejds- og privatkørsel, 

 

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 nationale 

sanktionsbestemmelser, af effektiviteten af ordningen med 

skadebehandlingsrepræsentanter og af de eksisterende muligheder for potentielle ofre for 

trafikulykker for at tegne frivillig retshjælpsforsikring, 

 

E. der henviser til, at artikel 4, stk. 6, i det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv indeholder 

reglerne for proceduren med begrundet erstatningstilbud, hvorefter ofre for trafikulykker i 

udlandet har ret til at fremsætte erstatningskrav over for den 

skadebehandlingsrepræsentant, som forsikringsselskabet har udpeget i ofrets bopælsland,  

 

F. der henviser til, at forsikringsselskabet skal give ofret et begrundet svar inden for tre 

måneder, og at selskabet vil blive pålagt sanktioner, hvis dette ikke sker, 
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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 må tage fuldt hensyn til udvidelsen i forbindelse med 

gennemførelsen af EU's politikker, 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, når de findes, er tilstrækkelige, og 

at de gennemføres effektivt i hele EU, 

 

K. der imidlertid henviser til, at en række medlemsstater ikke har fastlægt specifikke 

sanktioner og udelukkende sætter deres lid til forsikringsselskabets pligt til at betale 

lovpligtige renter af det skyldige erstatningsbeløb, hvis det begrundede 

erstatningstilbud/begrundede svar ikke fremsættes inden for en frist på tre måneder, 

 

L. der henviser til, at ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter er forholdsvis 

velkendt i de fleste medlemsstater, 

 

M. der henviser til, at de høringer, Kommissionen har gennemført for at vurdere borgernes 

kendskab til ordningen med skadebehandlingsrepræsentanter, kun har omfattet 

medlemsstaterne og forsikringsbranchen uden i tilstrækkelig grad at inddrage borgerne og 

forbrugerorganisationerne, dvs. de aktører, der er mest interesserede i, at ordningen 

fungerer efter hensigten, 

 

N. 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 godtgøres i mange medlemsstater; der henviser til, at 

retshjælpsforsikringsselskaber desuden i en årrække har tilbudt forsikringer, der dækker 

alle former for grænseoverskridende sager, og følgelig har etableret deres egne afdelinger 

til behandling af udenlandske krav og fremme af hurtig sagsbehandling, 

 

O. der henviser til, at spørgsmålet om, hvorvidt en sådan retshjælp bør være inkluderet i 

dækningen under skadevolders motorkøretøjsansvarsforsikring i alle medlemsstater, 

stadig står åbent, 

 

P. der imidlertid henviser til, at motorkøretøjsansvarsforsikringers dækning af rimelige 

sagsomkostninger i alle medlemsstater ville bidrage til at beskytte de europæiske 

forbrugere bedre og øge deres tillid, 

 

Q. der henviser til, at forsikringsmarkederne i de nye medlemsstater er i konstant udvikling, 

men at retshjælpsforsikring i en række af disse medlemsstater er et relativt nyt produkt, 

der må fremmes, da befolkningen fortsat har forholdsvist ringe kendskab til 

retshjælpsforsikring, 

 



R. der henviser til, at obligatorisk dækning af sagsomkostninger sandsynligvis ville øge 

forbrugernes tillid til motorkøretøjsansvarsforsikringer, navnlig i tilfælde, hvor de søger 

skadeserstatning, eftersom forbrugerne i mange nye medlemsstater er bange for at blive 

pålagt høje sagsomkostninger, som ville blive dækket, hvis der indførtes obligatorisk 

dækning,  

 

S. der henviser til, at obligatorisk retshjælpsforsikring vil øge domstolenes arbejdsbyrde og 

komplicere deres arbejde og muligvis forsinke bilæggelsen af tvister og indebære en 

risiko for flere uberettigede krav, 

 

T. der henviser til, at motorkøretøjsansvarsforsikring og retshjælpsforsikring har forskellige 

formål og tjener forskellige funktioner, eftersom motorkøretøjsansvarsforsikring sætter 

forbrugerne i stand til at bære de omkostninger, de kan blive pålagt som følge af 

erstatningskrav efter trafikulykker, mens retshjælpsforsikring dækker sagsomkostningerne 

i skadeserstatningssager mod tredjepart efter trafikulykker, 

 

U. der henviser til, at det af hensyn til udviklingen af nationale markeder er vigtigt, at 

nationale myndigheder, private forsikringsselskaber og forbrugerorganisationer lancerer 

offentlige kampagner, 

 

1. glæder sig over Kommissionens rapport og understreger betydningen af fuldt ud og 

effektivt at inddrage alle berørte parter, navnlig forbrugerne, i høringsprocessen i 

forbindelse med udarbejdelsen af en EU-politik på dette område;  

 

2. kræver derfor, at navnlig forbrugerorganisationer, der repræsenterer ofrene, systematisk 

inddrages i processen med evaluering af effektiviteten af medlemsstaternes nuværende 

systemer;  

 

3. betragter det som noget positivt, at der foretages en sådan efterfølgende evaluering af 

lovgivningen for at sikre, at reglerne fungerer efter hensigten, og kaste lys over eventuelle 

uforudsete forkerte anvendelser heraf; 

 

4. understreger betydningen af at øge forbrugernes tillid til motorkøretøjsforsikringer i 

forbindelse med grænseoverskridende kørsel inden for EU, navnlig for så vidt angår 

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 sikre, at deres nationale 

forsikringssystemer fungerer godt i forhold til EU’s lovgivning vedrørende proceduren 

med begrundet erstatningstilbud/begrundet svar og sagsomkostninger, der bæres af den 

skadelidte;  

 

7. opfordrer Kommissionen til fortsat at føre nøje tilsyn med markedsmekanismernes 

effektivitet og til jævnligt at aflægge rapport til Parlamentet herom;  

 

8. mener ikke, at det blotte krav om, at forsikringsselskabet skal betale lovpligtige renter i 

tilfælde af forsinkelser, er nogen straffeforanstaltning, og finder derfor, at Kommissionen 

må udøve mere kontrol og træffe passende foranstaltninger på dette punkt for at sikre 



markedernes gnidningsløse funktion og effektiv forbrugerbeskyttelse i samtlige 

medlemsstater; 

 

9. understreger, at arbejdsforbindelserne mellem Kommissionen, de nationale myndigheder, 

forsikringsbranchen og forbrugerne bør styrkes med henblik på at sikre løbende 

tilvejebringelse af nøjagtige oplysninger om eksisterende håndhævelsessystemer; 

 

10. mener, i tråd med generel EU-praksis med hensyn til sanktioner, at man bør anvende 

subsidiaritetsprincippet, og at det ikke er nødvendigt at harmonisere nationale 

sanktionsbestemmelser; 

 

11. mener, at de nationale tilsynsmyndigheder har bedre forudsætninger for at sikre det højest 

mulige forbrugerbeskyttelsesniveau på deres nationale markeder; 

 

12. anbefaler derfor med hensyn til proceduren med begrundet erstatningstilbud/begrundet 

svar, at valg og pålæggelse af passende sanktionstyper og -niveauer overlades til 

medlemsstaterne; 

 

13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de sanktioner, der tages i brug i tilfælde af 

manglende overholdelse af fristen på tre måneder for afgivelse af et begrundet svar på et 

erstatningskrav eller et begrundet erstatningstilbud, er effektive; 

 

14. anser det for tilrådeligt, at man, inden der tages sanktioner i brug, nøje ser på årsagerne til  

forsikringsselskabers manglende opfyldelse af deres forpligtelser, og i den forbindelse 

navnlig tager hensyn til faktorer, der ikke afhænger af selskaberne selv; håber, at 

Kommissionen fortsat vil føre tilsyn med de nationale markeder og tilbyde de nationale 

myndigheder, der anmoder herom, sin bistand; 

 

15. understreger på ny betydningen af at øge borgernes tillid til ordningen med 

skadebehandlingsrepræsentanter ved at fremme den gennem offentlige kampagner og 

andre passende tiltag; 

 

16. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge forbrugernes tillid ved at fremme 

passende tiltag, der øger kendskabet til og anvendelsen af nationale 

forsikringsinformationscentre, f.eks. ved at stille krav til forsikringsselskaberne om, at de 

oplysninger, der skal gives til forbrugerne forud for indgåelse af en aftale, omfatter 

kontaktoplysninger for informationscentret i den pågældende medlemsstat; 

 

17. 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, gives udførlige oplysninger om, hvorledes ordningen med 

skadebehandlingsrepræsentanter fungerer, hvorledes den anvendes, og hvilke fordele den 

indebærer for forsikringstageren; 

 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at føre tilsyn med ordningens funktion 

samt til at virke som koordinator og yde støtte, hvor dette er nødvendigt, eller når 

nationale myndigheder anmoder om bistand; 

 

19. mener endvidere, for så vidt angår motorkøretøjsansvarsforsikringer, at en obligatorisk 

dækning af sagsomkostninger ville gøre det langt mindre attraktivt at søge udenretlige 



løsninger, muligvis ville øge antallet af retssager og derfor medføre en uberettiget 

stigning i domstolenes arbejdsbyrde og ville risikere at destabilisere det eksisterende og 

fremtidige marked for frivillig retshjælpsforsikring; 

 

20. finder derfor, at de negative virkninger af at indføre en ordning med obligatorisk dækning 

af sagsomkostninger i motorkøretøjsansvarsforsikringer alt i alt ville være større end de 

potentielle fordele; 

 

21. opfordrer indtrængende Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at træffe 

sådanne yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for at øge kendskabet til 

retshjælpsforsikring og andre forsikringsprodukter, navnlig i de nye medlemsstater, og til 

i denne forbindelse at fokusere på oplysning til forbrugerne om fordelene ved at få tilbudt 

og være i besiddelse af den ene eller anden type forsikringsdækning; 

 

22. mener i denne forbindelse, at de nationale tilsynsmyndigheder spiller en afgørende rolle 

for gennemførelsen af bedste praksis fra andre medlemsstater; 

 

23. anmoder derfor Kommissionen om at styrke forbrugerbeskyttelsen, primært ved 

indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at tilskynde deres nationale 

tilsynsmyndigheder og nationale forsikringsselskaber til at øge kendskabet til muligheden 

for at tegne frivillige retshjælpsforsikringer; 

 

24. mener, at de oplysninger om motorkøretøjsforsikring, der gives til forbrugerne forud for 

indgåelse af en aftale herom, kunne omfatte oplysninger om muligheden for at tegne 

retshjælpsforsikring; 

 

25. opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at henstille til de nationale tilsynsmyndigheder og 

forsikringsformidlere at oplyse kunderne om mulige risici og om de frivillige 

tillægsforsikringer, der kunne komme dem til gode, f.eks. retshjælpsforsikring, 

redningsforsikring og tyveriforsikring; 

 

26. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har indført alternative ordninger for 

tvistbilæggelse i forbindelse med erstatningskrav, til at overveje at indføre sådanne 

ordninger baseret på bedste praksis fra andre medlemsstater; 

 

27. anmoder Kommissionen om ikke at foregribe resultatet af de undersøgelser, der er bestilt 

vedrørende differentieret skadeserstatning ved personskader efter vedtagelsen af Rom II-

forordningen1, da disse undersøgelser måske vil foreslå en forsikringsbaseret løsning og 

en heraf følgende ændring af det fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv; 

 

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