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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 oktober 2021 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon 
och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet 
(COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0336),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0211/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 19 september 20181,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 
företrädare av den 28 juni 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0035/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen2.

1 EUT C 440, 6.12.2018, s. 85.
2 Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 13 februari 2019 (EUT C 449, 

23.12.2020, s. 586).



2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



P9_TC1-COD(2018)0168

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 oktober 2021 
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om ändring 
av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att 
försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 
parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2021/2118.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 2009/103/EG

Kommissionen är fast besluten att försvara en hög skyddsnivå för skadelidande inom ramen 

för direktivet om motorfordonsförsäkring. Vårt mål är att säkerställa att skadelidande, även i 

gränsöverskridande situationer, får ersättning så snabbt som möjligt och inte omfattas av 

oproportionella förfarandekrav som kan hindra deras tillgång till ersättning. Hur effektiv 

ersättningen är beror till stor del på om den ges i rätt tid. Vi noterar i detta avseende de 

farhågor som Europaparlamentet upprepade gånger uttryckt när det gäller skillnader mellan 

medlemsstaterna i fråga om preskriptionstider, dvs. den relevanta tidsperiod under vilken en 

skadelidande kan väcka talan. Kommissionen kommer att behandla denna fråga noggrant och 

undersöka möjliga rättsmedel för att ytterligare stärka skyddet av brottsoffer, om det skulle 

finnas bevis för att åtgärder på unionsnivå är motiverade.


