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(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/2118
av den 24 november 2021
om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att
försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och
av följande skäl:
(1)

Ansvarsförsäkring för motorfordon (motorfordonsförsäkring) har stor betydelse för EU-medborgarna, oavsett om de är
försäkringstagare eller kan bli skadelidande till följd av en olycka. Även för försäkringsföretag är sådan försäkring av
stort intresse, eftersom den utgör ett betydande segment av skadeförsäkringsmarknaden i unionen. Motorfordons
försäkringen har också en betydande inverkan på den fria rörligheten för personer, varor och fordon och därmed på
den inre marknaden. Att förstärka och befästa den inre marknaden för motorfordonsförsäkring bör därför vara ett
viktigt mål för unionens åtgärder på området för finansiella tjänster.

(2)

2017 genomförde kommissionen en utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG (3), bland
annat i fråga om dess effektivitet, ändamålsenlighet och samstämmighet med unionens politik inom andra områden.
Slutsatsen av utvärderingen var att direktiv 2009/103/EG på det hela taget fungerar väl, och i de flesta avseenden inte
behöver ändras. Dock identifierades fyra områden avseende vilka riktade ändringar skulle vara lämpliga, nämligen
ersättning till skadelidande till följd av olyckor när det berörda försäkringsföretaget är insolvent, obligatoriska
minimibelopp av försäkringsskydd, försäkringskontroller av fordon från medlemsstaternas sida samt användningen
av intyg om försäkringstagares skadehistorik av ett nytt försäkringsföretag. Utöver dessa fyra områden har också
följande områden identifierats som lämpliga för riktade åtgärder: avsända fordon, olyckor med släp som dras av ett
fordon, oberoende prisjämförelseverktyg för motorfordonsförsäkring samt informationscentrum och information

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 85.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 oktober 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2021.
(3) 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 (EUT L 263, 7.10.2009, s. 11).

L 430/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.12.2021

till skadelidande. Tydligheten i direktiv 2009/103/EG bör vidare ökas genom att termen victim (i den svenska
versionen skadelidande), som i det direktivet används synonymt med injured party (i den svenska versionen
skadelidande), ersätts med termen injured party eller party injured (i den svenska versionen skadelidande) beroende på
vad som passar, genom lämpliga ändringar. Dessa ändringar syftar enbart till att harmonisera terminologin i det
direktivet och utgör ingen ändring i sak.

(3)

Sedan direktiv 2009/103/EG trädde i kraft har många nya typer av motordrivna fordon kommit ut på marknaden.
Vissa drivs av en helt elektrisk motor, medan vissa drivs av hjälputrustning. Sådana fordon bör beaktas när
begreppet fordon definieras. Definitionen bör utgå från de allmänna egenskaperna hos sådana fordon, i synnerhet
deras högsta konstruktionshastighet och nettovikt, och bör klargöra att endast fordon som enbart drivs av
mekaniskt förmedlad kraft omfattas. Definitionen bör gälla oberoende av hur många hjul fordonet har. Rullstolar
avsedda för användning av personer med fysiska funktionsnedsättningar bör inte omfattas av definitionen.

(4)

Lätta elektriska fordon som inte omfattas av definitionen av fordon bör undantas från tillämpningsområdet för
direktiv 2009/103/EG. Ingenting i det direktivet bör dock hindra medlemsstaterna från att i nationell rätt kräva
motorfordonsförsäkring, på villkor som fastställs av dem, för alla motorredskap som används på land och som inte
omfattas av det direktivets definition av fordon, och för vilka det direktivet följaktligen inte kräver sådan försäkring.
Inte heller bör det direktivet hindra medlemsstaterna från att i nationell lagstiftning föreskriva att skadelidande till
följd av olyckor som orsakats av andra motorredskap ska ha rätt att vända sig till den medlemsstatens
ersättningsorgan i enlighet med vad som fastställs i kapitel 4. Medlemsstaterna bör också kunna besluta att när
personer bosatta på deras territorium är skadelidande till följd av en olycka som orsakats av sådana andra
motorredskap i en annan medlemsstat, där motorfordonsförsäkring inte är obligatorisk för den typen av
motorredskap, ska dessa personer ha rätt att vända sig till det ersättningsorgan som fastställs i kapitel 4 i den
medlemsstat där de är bosatta. Medlemsstaternas ersättningsorgan bör ha möjlighet att ingå en ömsesidig
överenskommelse om hur de kommer att samarbeta i en sådan situation.

(5)

Europeiska unionens domstol klargjorde i ett antal nyligen fattade beslut, nämligen i sina domar i målen Vnuk (4),
Rodrigues de Andrade (5) och Torreiro (6), betydelsen av begreppet användning av fordon. Domstolen klargjorde särskilt
att motorfordon normalt är avsedda att vara transportmedel, oavsett fordonets egenskaper, och att användningen av
sådana fordon omfattar all användning av fordon som överensstämmer med deras normala funktion som
transportmedel, oavsett vilken terräng motorfordonet används i eller om det är stillastående eller i rörelse. Direktiv
2009/103/EG är inte tillämpligt om ett sådant fordons normala funktion, vid olyckstillfället, är ”användning på
annat sätt än som transportmedel”. Detta kan vara fallet om fordonet inte används i enlighet med vad som avses i
artikel 3 första stycket i det direktivet, då dess normala funktion, till exempel, är ”användning som kraftkälla i
industrin eller jordbruket”. Av rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att återspegla denna rättspraxis i direktiv
2009/103/EG genom att införa en definition av användning av ett fordon.

(6)

Vissa motorfordon är mindre till storleken och är därför mindre benägna än andra fordon att vålla betydande skador
på personer eller egendom. Det skulle vara oproportionellt och inte framtidssäkert att inkludera dem i
tillämpningsområdet för direktiv 2009/103/EG. Att inkludera dem skulle också undergräva spridningen av nya
fordon, exempelvis elcyklar, som inte enbart drivs av mekaniskt förmedlad kraft, och motverka innovation. Vidare
saknas tillräckliga bevis för att sådana mindre fordon skulle kunna orsaka olyckor med skadelidande i samma
omfattning som andra fordon, såsom personbilar eller lastbilar. I linje med subsidiaritets- och proportionalitets
principerna bör kraven på unionsnivå därför endast omfatta de fordon som definieras som sådana i direktiv
2009/103/EG.

(4) Domstolens dom av den 4 december 2014, Vnuk, C-162/13, ECLI:EU:C:2014:2146.
(5) Domstolens dom av den 28 november 2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16, ECLI:EU:C:2017:908.
(6) Domstolens dom av den 20 december 2017, Torreiro, C-334/16, ECLI:EU:C:2017:1007.
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(7)

Principiellt bör motorfordonsförsäkring omfatta olyckor inom alla områden i medlemsstaterna. Vissa medlemsstater
har dock bestämmelser för fordon som enbart används inom bestämda områden med begränsat tillträde. Det bör
vara möjligt för de medlemsstaterna att göra begränsade undantag från artikel 3 i direktiv 2009/103/EG vad gäller
avgränsade områden dit obehöriga inte har tillträde, till exempel platsspecifika områden och områden med
utrustning i hamnar och på flygplatser. En medlemsstat som beslutar om sådana undantag bör också vidta lämpliga
åtgärder för att se till att ersättning betalas för förlust eller skada som orsakas av ett sådant fordon.

(8)

Det bör också vara möjligt för en medlemsstat att inte kräva obligatorisk motorfordonsförsäkring för fordon som
inte får framföras i trafik på väg i enlighet med dess nationella rätt. Medlemsstaten bör dock vidta lämpliga åtgärder
för att säkerställa att ersättning betalas för förlust eller skada som orsakas av sådana fordon, utom då medlemsstaten
även beslutar om undantag från artikel 10 i direktiv 2009/103/EG beträffande ersättning för skada som orsakas av
sådana fordon inom områden dit allmänheten inte har tillträde på grund av en rättslig eller fysisk begränsning av
tillträdet till sådana områden, såsom de definieras i dess nationella lagstiftning. Sådana undantag från artikel 10 bör
vara tillämpliga på fordon för vilka en medlemsstat har beslutat om undantag från försäkringsplikten eftersom dessa
fordon inte får framföras i trafik på väg i enlighet med dess nationella rätt, även om försäkringsplikten för de
fordonen även skulle kunna omfattas av ett annat undantag, som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 2009/103/EG.

(9)

I vissa medlemsstater finns bestämmelser om användning av fordon för att avsiktligt vålla skada på människor eller
egendom. I förekommande fall bör medlemsstaterna i samband med de allvarligaste brotten ha möjlighet att
bibehålla sin rättsliga praxis att undanta sådan skada från obligatorisk motorfordonsförsäkring eller att återkräva det
försäkringsersättningsbelopp som betalas till de skadelidande från de personer som är ansvariga för den skadan. För
att inte sänka det skydd som direktiv 2009/103/EG medför bör dock sådan rättslig praxis endast tillåtas om en
medlemsstat säkerställer att de skadelidande i sådana fall ges ersättning för sådan skada på ett sätt som i så hög grad
som möjligt motsvarar det sätt på vilket de skulle få ersättning enligt direktiv 2009/103/EG. Om medlemsstaten inte
har föreskrivit någon sådan alternativ ersättningsmekanism eller garanti, som säkerställer ersättning till skadelidande
för sådan skada på ett sätt som i så hög grad som möjligt motsvarar det sätt på vilket de skulle få ersättning enligt
direktiv 2009/103/EG, bör sådan skada omfattas i enlighet med det direktivet.

(10)

Medlemsstaterna bör inte tillämpa direktiv 2009/103/EG på användning av fordon vid evenemang och aktiviteter för
motorsport, inbegripet lopp och tävlingar samt träning, tester och uppvisningar, inbegripet sådana som gäller
hastighet, tillförlitlighet eller skicklighet, som är tillåtna enligt deras nationella rätt. Sådana undantagna aktiviteter
bör äga rum på avgränsade och markerade områden på ett sådant sätt att det säkerställs att vanlig trafik,
allmänheten och alla övriga parter som inte har någon koppling till aktiviteten inte har faktisk eller potentiell
möjlighet att befinna sig på den vägsträcka som används. Sådan verksamhet inbegriper vanligtvis aktiviteter på
särskilda banor eller vägsträckor för motorsport och intilliggande områden, som säkerhetsområden, depåer,
verkstäder och garage, där risken för olyckor är mycket högre än på normala vägar och dit obehöriga personer inte
bör ha tillträde.

(11)

Sådana undantag för evenemang och aktiviteter för motorsport bör endast vara tillämpliga om medlemsstaten
säkerställer att evenemangets eller aktivitetens organisatör, eller någon annan part, har tecknat en alternativ
försäkring eller garanti som omfattar skador för tredje man, inbegripet åskådare och andra som befinner sig på
platsen, men inte nödvändigtvis skador på deltagande förare och deras fordon. Om organisatörerna eller andra
parter inte, som villkor för undantaget, har tecknat en alternativ försäkring eller garanti bör skadan, med eventuellt
undantag för skador på deltagande förare och deras fordon, omfattas i enlighet med direktiv 2009/103/EG.

(12)

För att inte sänka det skydd som direktiv 2009/103/EG medför bör medlemsstaterna, i samband med evenemang
och aktiviteter för motorsport som är tillåtna enligt deras nationella rätt och som kan omfattas av det undantaget,
säkerställa att de skadelidande ersätts för sådan skada på ett sätt som i så hög grad som möjligt motsvarar det sätt på
vilket de skulle få ersättning enligt direktiv 2009/103/EG.
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(13)

Under tillverkning och frakt saknar fordon transportfunktioner och anses därmed inte användas på det sätt som
avses i artikel 3 första stycket i direktiv 2009/103/EG. Om en medlemsstat väljer att inte tillämpa kravet på
motorfordonsförsäkring för sådana fordon enligt artikel 28.1 i direktiv 2009/103/EG bör det dock finnas en
ansvarsförsäkring för företag som täcker de skador som de fordonen kan orsaka.

(14)

I många medlemsstaters nationella lagstiftning finns det i dagsläget en koppling mellan försäkringskrav och
användning av ett fordon i den mening som avses i artikel 3 första stycket i direktiv 2009/103/EG. I sådana
medlemsstater är användning av ett fordon endast tillåten om fordonet är registrerat. Lagstiftningen i dessa
medlemsstater föreskriver att fordonet ska omfattas av motorfordonsförsäkring när fordonet är registrerat som
aktivt och används i den mening som avses i artikel 3 första stycket i direktiv 2009/103/EG. Följaktligen kräver
dessa medlemsstater inte försäkringsskydd för användning av fordon som är permanent eller tillfälligt
avregistrerade, för att de till exempel står på museum, genomgår renovering eller inte har använts under en längre
period av andra skäl, till exempel att de bara används under en viss årstid. Sådana medlemsstater behöver vidta
lämpliga åtgärder för att säkerställa att ersättning i linje med den ersättning som föreskrivs i direktiv 2009/103/EG
betalas för eventuella förluster eller skador som orsakas på deras territorium och på andra medlemsstaters
territorium av fordon enligt definitionen i det direktivet som används i den mening som avses i artikel 3 första
stycket i det direktivet.

(15)

Vissa medlemsstater, där kravet på ansvarsförsäkring för användning av ett motorfordon inte är kopplat till
fordonsregistrering, väljer för närvarande att inte kräva obligatorisk motorfordonsförsäkring för fordon som är
formellt avställda i enlighet med deras nationella rätt. Sådan formell avställning kan till exempel göras genom att en
anmälan skickas till behörig myndighet eller annan utsedd part som agerar som behörig myndighet eller genom att
andra verifierbara konkreta åtgärder vidtas. Dessa medlemsstater behöver vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
att ersättning i linje med den ersättning som föreskrivs i direktiv 2009/103/EG betalas för eventuella förluster eller
skador som sådana fordon orsakar på deras territorium och på andra medlemsstaters territorium.

(16)

I dagsläget ska medlemsstaterna avstå från att kontrollera innehav av försäkring för fordon som är normalt
hemmahörande inom en annan medlemsstats territorium och för fordon som är normalt hemmahörande inom
tredjelands territorium vid inresa till det egna territoriet från en annan medlemsstats territorium. Ny teknik, såsom
teknik för automatisk registreringsskyltsavläsning, gör det möjligt att kontrollera försäkring för fordon utan att de
behöver stanna och därmed utan att den fria rörligheten för personer inskränks. Det är därför lämpligt att tillåta
sådana kontroller av försäkring för fordon förutsatt att kontrollerna inte är diskriminerande, att de är nödvändiga
och proportionella, att de utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet som även
genomförs avseende fordon som är normalt hemmahörande i den medlemsstat som utför kontrollerna och att de
inte kräver att fordonet stannar.

(17)

Medlemsstater som väljer att införa system som behandlar personuppgifter som i ett senare skede kan delas med
andra medlemsstater, såsom uppgifter från automatisk registreringsskyltsavläsning, måste ha lagstiftning som
möjliggör behandling av personuppgifter i syfte att bekämpa oförsäkrad körning, samtidigt som lämpliga
skyddsåtgärder införs för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen.
Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (7) är tillämpliga på behandling av
personuppgifter i syfte att bekämpa oförsäkrad körning. Medlemsstaternas lagstiftning bör i synnerhet ange det
exakta syftet, hänvisa till relevant rättslig grund, efterleva relevanta säkerhetskrav och respektera principerna om
nödvändighet, proportionalitet och ändamålsbegränsning, och bör fastställa en proportionell lagringstid för
uppgifter. Dessutom bör principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard tillämpas i alla databehand
lingssystem som utvecklas och används inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning.

(18)

I linje med de principerna bör medlemsstaterna inte spara de personuppgifter som enbart behandlas i syfte att
handlägga en försäkringskontroll längre än den period som behövs för att kontrollera om ett fordon har giltig
försäkring. När det konstaterats att ett fordon är försäkrat bör alla uppgifter som rör denna kontroll raderas. Om
kontrollsystemet inte lyckas fastställa om ett fordon är försäkrat bör uppgifterna sparas endast under en begränsad

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
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tidsperiod, som inte överstiger det antal dagar som krävs för att fastställa om försäkring finns. I fråga om fordon
avseende vilka det har konstaterats att giltig försäkring saknas är det rimligt att kräva att dessa uppgifter sparas till
dess att eventuella administrativa eller rättsliga förfaranden har slutförts och fordonet omfattas av en giltig
försäkring.

(19)

I direktiv 2009/103/EG fastställs för närvarande olika referensdatum för den periodiska omräkningen av
minimibelopp för försäkringstäckning i olika medlemsstater, vilket leder till olika minimibelopp för försäkrings
täckning i olika medlemsstater. För att säkerställa ett likvärdigt minimiskydd för skadelidande i hela unionen bör
dessa minimibelopp harmoniseras och en enhetlig översynsklausul som tillämpar Eurostats harmoniserade
konsumentprisindex som referensvärde, samt procedurregler som styr översynen och fastställer en enhetlig tidsram
bör införas.

(20)

En förutsättning för att skyddet av skadelidande till följd av trafikolyckor ska vara verkningsfullt och effektivt är att
dessa skadelidande har rätt att begära ersättning i den medlemsstat där de är bosatta och att få svar inom rimlig tid.
Det förutsätter också att dessa skadelidande, om deras ersättningsanspråk är berättigade, alltid erhåller de belopp de
har rätt till avseende personskador eller eventuella sakskador, oberoende av om den ansvariga partens
försäkringsföretag är solvent. Medlemsstaterna bör därför inrätta eller auktorisera ett organ som ger en initial
ersättning till skadelidande som är bosatta inom deras territorium, vilket därefter har rätt att återkräva denna
ersättning från det organ som inrättats eller auktoriserats i samma syfte i hemmedlemsstaten för det insolventa
försäkringsföretag som utfärdade försäkringen för den ansvariga partens fordon. Om en medlemsstat har ett
befintligt ersättningsarrangemang bör medlemsstaten kunna fortsätta att använda det.

(21)

Ett försäkringsföretag kan bli insolvent på olika sätt, till exempel efter att ha försatts i konkurs, inte ha fullgjort sina
skyldigheter efter att ha avsagt sig sin auktorisation i hemmedlemsstaten eller efter att ha blivit föremål för
återkallande eller ett beslut om näringsförbud. När beslut fattas om att inleda ett konkurs- eller likvidationsförfarande
bör det beslutet offentliggöras. Det organ som inrättats eller auktoriserats för att ersätta skadelidande i händelse av ett
försäkringsföretags insolvens i försäkringsföretagets hemmedlemsstat bör informera motsvarande organ i övriga
medlemsstater om det beslutet.

(22)

Medlemsstaterna bör säkerställa att det organ som inrättats eller auktoriserats för att ersätta skadelidande i händelse
av ett försäkringsföretags insolvens i den medlemsstat på vars territorium den skadelidande är bosatt är behörigt att
på alla stadier i förfarandet begära information från, lämna ut information till och ta emot information från, samt
samarbeta med, andra relevanta organ, myndigheter och intressenter i unionen. Sådan information bör vara
tillräcklig för att mottagaren ska få åtminstone en generell uppfattning om situationen. Sådan information är viktig
för att säkerställa att det organ som ersätter en skadelidande, innan ersättningen betalas, själv eller tillsammans med
alla relevanta parter enligt nationell lagstiftning, kan fastställa om försäkringsföretaget redan har ersatt sökanden
avseende dennes ersättningsanspråk. Det ersättningsanspråk som riktas till det organet kan också föras över till
försäkringsföretaget för ytterligare granskning eller för beslut, om så krävs enligt nationell processrätt.
Medlemsstaterna bör säkerställa att organet begär och erhåller närmare uppgifter om specifika ersättningsanspråk.

(23)

Ersättningssystemet bör inte påverka tillämplig rätt om ersättningsnivåer för skadelidande. Samma principer bör
tillämpas på ersättningsanspråk oberoende av om försäkringsföretaget är solvent eller insolvent. Organet i
hemmedlemsstaten för det försäkringsföretag som utfärdade den ansvariga partens försäkring bör göra betalningen
till organet i den medlemsstat på vars territorium den skadelidande är bosatt inom rimlig tid efter det att organet i
försäkringsföretagets hemmedlemsstat mottar en begäran om ersättning angående en betalning som organet i den
skadelidandes bosättningsmedlemsstat har gjort till den skadelidande.
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(24)

Beroende på de olika stadierna i handläggningen av ersättningsanspråk, på betalningar som gjorts till de
skadelidande och på ersättningsförfarandet i olika organ kan det förekomma utestående fordringar mellan organ
som inrättats eller auktoriserats för att ersätta skadelidande i samband med ett försäkringsföretags insolvens. Rätten
att överta rättigheter bör övergå från det organ som först har betalat ut ersättning till organet i den andra
medlemsstaten allt eftersom organens ersättningsförfarande framskrider. Organet bör därför, i den mån det har
betalat ersättning för förlusten eller skadan och ännu inte har fått ersättning, överta den skadelidandes rättigheter
gentemot den person som orsakat olyckan eller dennes försäkringsföretag. Organet bör dock inte överta den
skadelidandes rättigheter gentemot försäkringsinnehavaren eller annan försäkrad person som orsakat olyckan, i den
mån försäkringstagarens eller den försäkrade personens ansvar skulle täckas av det insolventa försäkringsföretaget i
enlighet med tillämplig nationell rätt. Varje medlemsstat bör vara skyldig att erkänna detta övertagande av
rättigheter i enlighet med vad som har fastställts i någon annan medlemsstat.

(25)

För att säkerställa effektivt och verkningsfullt skydd för skadelidande i händelse av ett försäkringsföretags insolvens,
är det nödvändigt att medlemsstaterna inför lämpliga arrangemang för att säkerställa att de medel som behövs för
att ersätta skadelidande är tillgängliga när ersättning ska betalas. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör dessa
arrangemang fastställas av hemmedlemsstaterna på nationell nivå. De bör dock stämma överens med unionsrätten
och särskilt med principerna om lex specialis och lex posterior. Om en medlemsstat kräver ekonomiska bidrag från
försäkringsföretag bör de bidragen, för att undvika en oskälig och oproportionell börda på försäkringsgivare, endast
uppbäras från försäkringsföretag som är auktoriserade av den medlemsstaten. Detta bör inte påverka finansieringen
av andra uppgifter som kan åläggas det organ som inrättas eller auktoriseras för att ersätta skadelidande i händelse av
försäkringsföretags insolvens.

(26)

För att säkerställa verkningsfullt genomförande av kraven i detta direktiv avseende ersättning till skadelidande i
händelse av ett försäkringsföretags insolvens bör de organ som ålagts denna uppgift sträva efter att ingå en
överenskommelse om sina uppgifter och skyldigheter samt om ersättningsförfarandena. Om ingen sådan
överenskommelse har nåtts inom 24 månader från detta direktivs ikraftträdande bör befogenheten att anta akter i
enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till
kommissionen med avseende på att fastställa sådana organs förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter vad gäller
ersättning.

(27)

I händelse av ett försäkringsföretags insolvens bör skadelidande ha rätt att framställa krav på ersättning från ett organ
i den medlemsstat där de är bosatta, inbegripet när de lider skada till följd av olyckor i en annan medlemsstat än den
där de är bosatta. Medlemsstaterna bör kunna ge uppgiften att ersätta sådana skadelidande till ett nytt organ eller till
ett organ som redan finns, inbegripet det ersättningsorgan som inrättats eller godkänts enligt artikel 24 i direktiv
2009/103/EG. I händelse av ett försäkringsföretags insolvens bör medlemsstaterna också kunna ge uppgiften att
ersätta skadelidande till följd av olyckor i den medlemsstat där de är bosatta och skadelidande till följd av olyckor i
en annan medlemsstat än den där de är bosatta till ett och samma organ. I fråga om skadelidande till följd av
olyckor i andra medlemsstater än den där de är bosatta är det också viktigt att säkerställa informationsutbyte och
samarbete med de ersättningsorgan som inrättats eller godkänts enligt artikel 24 i direktiv 2009/103/EG i samtliga
medlemsstater och med skaderegleringsrepresentanter.

(28)

Medlemsstaterna kan inrätta eller auktorisera fler än ett ersättningsorgan enligt direktiv 2009/103/EG, vilket
potentiellt kan göra det svårare för skadelidande att identifiera det organ till vilket de ska framställa sina
ersättningsanspråk. Medlemsstater som inrättar eller auktoriserar fler än ett ersättningsorgan bör därför säkerställa
att skadelidande har tillgång till nödvändig information om olika möjligheter att söka ersättning på ett sätt som gör
det lätt att förstå vilket organ de ska vända sig till.

(29)

Vad gäller avsända fordon bör det vara möjligt för den person som ansvarar för ansvarsförsäkringen att välja att
teckna en försäkring i den medlemsstat där fordonet är registrerat eller, för en period på 30 dagar från den dag då
köparen accepterade leveransen, i införselmedlemsstaten, även om fordonet inte formellt har registrerats i
införselmedlemsstaten. Informationscentrum i den medlemsstat där fordonet är registrerat och, om det inte är
samma, införselmedlemsstaten, liksom varje annan relevant medlemsstat, till exempel en medlemsstat på vars
territorium en olycka skett eller där en skadelidande är bosatt, bör samarbeta med varandra för att säkerställa att
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den nödvändiga information om det avsända fordonet som de förfogar över i enlighet med artikel 23 i direktiv
2009/103/EG görs tillgänglig.

(30)

I samband med olyckor med släp för vilka det finns en ansvarsförsäkring som är separat från dragfordonets
ansvarsförsäkring bör den skadelidande, där detta föreskrivs enligt nationell rätt, kunna rikta sitt ersättningsanspråk
till släpets försäkringsgivare. På begäran bör den skadelidande från släpets försäkringsgivare kunna erhålla
information om identiteten på dragfordonets försäkringsgivare eller, om släpets försäkringsgivare trots rimliga
ansträngningar inte lyckas identifiera dragfordonets försäkringsgivare, information om den ersättningsmekanism
som avses i artikel 10 i direktiv 2009/103/EG.

(31)

För att underlätta erkännandet av skadehistoriken när ett nytt försäkringsavtal ingås bör det vara möjligt att enkelt
bekräfta skadehistoriken för försäkringstagare som avser att ingå nya försäkringsavtal med försäkringsföretag. För
att förenkla kontroll och bekräftande av intyg om skadehistorik är det viktigt att innehåll och form för detta intyg är
detsamma i alla medlemsstater. Vidare bör försäkringsföretag som beaktar intyg om skadehistorik när de fastställer
premier för motorfordonsförsäkring inte diskriminera på grundval av nationalitet eller endast på grundval av den
medlemsstat i vilken försäkringstagaren tidigare varit bosatt. Dessutom bör försäkringsföretag betrakta ett intyg om
skadehistorik från en annan medlemsstat som likvärdigt med ett inhemskt intyg om skadehistorik och för en kund
från en annan medlemsstat tillämpa alla rabatter som skulle vara tillgängliga för en i övrigt identisk inhemsk kund,
inbegripet de rabatter som krävs enligt medlemsstatens nationella lagstiftning, såsom bonus-malus-rabatter.
Medlemsstaterna bör ha frihet att anta nationell lagstiftning om bonus-malus-system eftersom sådana system är
nationella till sin karaktär och saknar gränsöverskridande inslag, och i enlighet med subsidiaritetsprincipen bör
därför beslut om dessa system även fortsättningsvis fattas av medlemsstaterna. För att göra det möjligt att verifiera
om och hur försäkringsföretag behandlar intyg om skadehistorik bör försäkringsföretag offentliggöra en allmän
översikt av sin policy i fråga om hur de använder skadehistorik vid beräkning av premier. Utan att det påverkar
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 (8) behöver försäkringsföretag inte offentliggöra
kommersiellt känsliga uppgifter, såsom detaljerade taxeregler.

(32)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2009/103/EG bör kommissionen tilldelas
genomförandebefogenheter avseende form och innehåll för intyg om skadehistorik. Dessa genomförandebefo
genheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (9).

(33)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja att certifiera verktyg som gör det möjligt för konsumenter att jämföra
priser, taxor och täckning mellan tillhandahållare av motorfordonsförsäkring i enlighet med villkoren i direktiv
2009/103/EG. Verktyg som vederbörligen certifierats kan ges beteckningen ”oberoende prisjämförelseverktyg för
motorfordonsförsäkring”. Medlemsstaterna bör också ha möjlighet att inrätta offentliga prisjämförelseverktyg som
drivs av en offentlig myndighet.

(34)

För att säkerställa att ersättningsanspråk handläggs på ett smidigt sätt, när det enligt nationell rätt krävs en
olycksrapport och den skadelidande har rätt att erhålla en kopia av denna från behöriga myndigheter, är det viktigt
att den skadelidande får tillgång till denna inom rimlig tid.

(35)

För att säkerställa att minimibeloppen för försäkringstäckning för motorfordonsförsäkring inte urholkas över tid bör
befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på
anpassning av dessa minimibelopp i syfte att återspegla utvecklingen i den ekonomiska verkligheten.

(8) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsin
formation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(36)

När kommissionen antar delegerade akter enligt detta direktiv är det särskilt viktigt att den genomför lämpliga
samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med
principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika
stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt
som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens
expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(37)

Som ett led i utvärderingen av hur direktiv 2009/103/EG fungerar bör kommissionen övervaka tillämpningen av det
direktivet, med beaktande av antalet skadelidande, utestående ersättningsbelopp till följd av förseningar orsakade av
gränsöverskridande insolvensärenden, miniminivån för försäkringstäckning i medlemsstaterna, utestående
ersättningsbelopp till följd av oförsäkrad körning över landsgränser samt antalet klagomål avseende intyg om
skadehistorik.

(38)

Dessutom bör kommissionen utarbeta en rapport för att utvärdera hur de ersättningsorgan som inrättats eller
auktoriserats för att ersätta skadelidande i händelse av ett försäkringsföretags insolvens fungerar, samarbetar med
varandra och finansieras. Vid behov bör rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

(39)

För att säkerställa att direktiv 2009/103/EG fortsätter att tjäna sitt syfte, nämligen att skydda potentiella skadelidande
från olyckor som inbegriper motorfordon, bör kommissionen också övervaka och se över det direktivet mot
bakgrund av den tekniska utvecklingen, däribland ökad användning av autonoma och halvautonoma fordon.
Kommissionen bör också analysera försäkringsföretagens användning av system där premierna påverkas av
försäkringstagarnas skadehistorik. Kommissionen bör även analysera ändamålsenligheten hos system för
informationsutbyte som används för gränsöverskridande försäkringskontroller.

(40)

Eftersom målen för detta direktiv – särskilt att säkerställa ett likvärdigt minimiskydd för skadelidande till följd av
trafikolyckor inom unionen, att säkerställa deras skydd i händelse av försäkringsföretags insolvens och att
säkerställa likabehandling i fråga om försäkringsgivares intyg om skadehistorik för potentiella försäkringstagare
som passerar unionens inre gränser – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på
grund av åtgärdens verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(41)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och
kommissionen om förklarande dokument (11) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av
införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet
och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana
dokument översänds avseende detta direktiv.

(42)

Direktiv 2009/103/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(11) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2009/103/EG ska ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Led 1 ska ersättas med följande:
”1. fordon:
a) varje slags motorfordon som enbart drivs av mekaniskt förmedlad kraft på land, men som inte är
spårbundet, med
i) en högsta konstruktionshastighet på över 25 km/tim, eller
ii) en högsta nettovikt på över 25 kg och en högsta konstruktionshastighet på över 14 km/tim,
b) varje slags släp som är avsett för användning med ett fordon enligt led a, vare sig det är tillkopplat eller inte.
Utan att det påverkar leden a och b betraktas inte rullstolar som enbart är avsedda att användas av personer
med fysiska funktionsnedsättningar som fordon som avses i detta direktiv.”
b) Följande led ska införas:
”1a. användning av ett fordon: all användning av ett fordon som överensstämmer med fordonets funktion som
transportmedel vid tillfället för olyckan, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng
fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse.”
c) (Berör inte den svenska versionen.)
d) Följande led ska läggas till:
”8. hemmedlemsstat: hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 13.8 a i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG (*).
_____________
(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) (Berör inte den svenska versionen.)
b) Följande stycke ska införas efter första stycket:
”Detta direktiv är inte tillämpligt på användning av fordon vid evenemang och aktiviteter för motorsport,
inbegripet lopp, tävlingar, träning, tester och uppvisningar på ett avgränsat och markerat område i en
medlemsstat, om medlemsstaten säkerställer att aktivitetens organisatör eller annan part har tecknat en alternativ
försäkring eller garanti som täcker skador för tredje man, inbegripet åskådare och andra som befinner sig på
platsen, men inte nödvändigtvis skador på deltagande förare och deras fordon.”
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Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Kontroll av försäkringar
1.
Medlemsstaterna ska avstå från att kontrollera innehav av ansvarsförsäkring för fordon som är normalt
hemmahörande inom en annan medlemsstats territorium och för fordon som är normalt hemmahörande inom
tredjelands territorium vid inresa till det egna territoriet från en annan medlemsstats territorium.
De får dock utföra sådana kontroller av försäkring förutsatt att kontrollerna inte är diskriminerande, att de är
nödvändiga och står i proportion till ändamålet med kontrollen, och
a) utförs som en del av en kontroll som inte uteslutande syftar till att verifiera försäkringen, eller
b) utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet som genomförs även med avseende på
fordon som normalt är hemmahörande i den medlemsstat som genomför kontrollen, och inte kräver att fordonet
stannar.
2.
Personuppgifter får behandlas på grundval av den kontrollerande medlemsstatens rätt, om det är nödvändigt för
att motverka oförsäkrad körning i andra medlemsstater än den medlemsstat som omfattar det territorium inom vilket
ett fordon normalt är hemmahörande. Denna rätt ska överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 (*) och ska också fastställa lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter
och berättigade intressen.
Medlemsstaternas åtgärder ska särskilt ange det specifika ändamål för vilket uppgifterna behandlas, ange relevant
rättslig grund, efterleva relevanta säkerhetskrav och respektera principerna om nödvändighet, proportionalitet och
ändamålsbegränsning och ska fastställa en proportionell lagringstid för uppgifter. De personuppgifter som behandlas
enligt denna artikel enbart i försäkringskontrollsyfte ska endast sparas så länge de är nödvändiga för det syftet, och så
snart det har uppnåtts ska de raderas fullständigt. Om en försäkringskontroll visar att ett fordon omfattas av en
obligatorisk försäkring enligt artikel 3, ska den registeransvarige omedelbart radera dessa uppgifter. Om en kontroll
inte kan fastställa om fordonet omfattas av obligatorisk försäkring enligt artikel 3 ska uppgifterna endast sparas under
en begränsad tidsperiod, som inte överstiger det antal dagar som krävs för att fastställa om försäkring finns.
_____________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).”
4.

I artikel 5 ska följande punkter läggas till:
”3.
En medlemsstat får förordna om undantag från artikel 3 för fordon som tillfälligt eller permanent har tagits ur
trafik och inte får användas, under förutsättning att ett formellt administrativt förfarande eller annan verifierbar
åtgärd, i enlighet med nationell rätt, har genomförts.
En medlemsstat som förordnar om ett sådant undantag ska säkerställa att fordon som avses i första stycket behandlas
på samma sätt som fordon för vilka den försäkringsskyldighet som avses i artikel 3 inte har uppfyllts.
Garantifonden i den medlemsstat där en olycka har inträffat kan då kräva ersättning från garantifonden i den
medlemsstat där fordonet normalt är hemmahörande.
4.
En medlemsstat får förordna om undantag från artikel 3 för fordon som enbart används på områden med
begränsat tillträde, i enlighet med dess nationella rätt.
En medlemsstat som förordnar om ett sådant undantag ska säkerställa att fordon som avses i första stycket behandlas
på samma sätt som fordon för vilka den försäkringsskyldighet som avses i artikel 3 inte har uppfyllts.
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Garantifonden i den medlemsstat där en olycka har inträffat kan då kräva ersättning från garantifonden i den
medlemsstat där fordonet normalt är hemmahörande.
5.
En medlemsstat får förordna om undantag från artikel 3 för fordon som inte får framföras i trafik på väg, i
enlighet med dess nationella rätt.

En medlemsstat som förordnar om undantag från artikel 3 för fordon som avses i första stycket ska säkerställa att dessa
fordon behandlas på samma sätt som fordon för vilka den försäkringsskyldighet som avses i artikel 3 inte har uppfyllts.

Garantifonden i den medlemsstat där en olycka har inträffat kan då kräva ersättning från garantifonden i den
medlemsstat där fordonet normalt är hemmahörande.
6.
Om en medlemsstat enligt punkt 5 förordnar om undantag från artikel 3 för fordon som inte får framföras i
trafik på väg får den medlemsstaten också förordna om undantag från artikel 10 vad gäller ersättning för skada som
orsakas av dessa fordon på områden som inte är tillgängliga för allmänheten på grund av rättsliga eller fysiska hinder
för tillträde till dessa områden, i enlighet med dess nationella lagstiftning.
7.
Medlemsstaterna ska, med avseende på punkterna 3–6, underrätta kommissionen om de undantag som gjorts
och om de särskilda åtgärder som vidtagits för att genomföra dem. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning
över dessa undantag.”
5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Minimibelopp
1.
Varje medlemsstat ska, utan att det påverkar dess rätt att fastställa högre garantibelopp, kräva att den
obligatoriska försäkring som avses i artikel 3 ger ersättning med följande minimibelopp:
a) För personskador: 6 450 000 EUR per olycka, oavsett antalet skadelidande, eller 1 300 000 EUR per skadelidande.
b) För sakskador: 1 300 000 EUR per olycka, oavsett antalet skadelidande.
För medlemsstater som inte har euron som valuta ska minimibeloppen räknas om till deras nationella valuta med
tillämpning av växelkursen per den 22 december 2021, offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning.
2.
Vart femte år från och med den 22 december 2021 ska kommissionen se över de belopp som avses i punkt 1
med hänsyn till det harmoniserade konsumentprisindex (HIKP) som införts genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/792 (*).

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 28b avseende anpassningen av dessa belopp till HIKP
inom sex månader från utgången av varje femårsperiod.

För medlemsstater som inte har euron som valuta ska beloppen räknas om till deras nationella valuta med tillämpning
av växelkursen per dagen för beräkning av nya minimibelopp, offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning.
_____________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/792 av den 11 maj 2016 om harmoniserade index för
konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (EUT L 135,
24.5.2016, s. 11).”
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Rubriken på kapitel 4 ska ersättas med följande:

”KAPITEL 4

ERSÄTTNING FÖR SAKSKADOR OCH PERSONSKADOR ORSAKADE AV OIDENTIFIERADE FORDON ELLER AV
FORDON FÖR VILKA SÅDAN OBLIGATORISK FÖRSÄKRING SOM AVSES I ARTIKEL 3 INTE TECKNATS OCH
ERSÄTTNING I HÄNDELSE AV INSOLVENS”

7.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:
a) (Berör inte den svenska versionen.)
b) (Berör inte den svenska versionen.)
c) I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:
”Om organet emellertid har betalat ersättning för betydande personskador till någon skadelidande till följd av
samma olycka där sakskada orsakats av ett oidentifierat fordon får medlemsstaterna inte utesluta ersättning för
sakskada med motiveringen att fordonet inte identifierats. Medlemsstaterna får dock föreskriva en självrisk om
högst 500 EUR för den skadelidande som drabbas av sådan sakskada.”
d) (Berör inte den svenska versionen.)

8.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

Skydd av skadelidande beträffande skador till följd av olyckor som inträffar i den medlemsstat där de är
bosatta i händelse av ett försäkringsföretags insolvens
1.
Varje medlemsstat ska inrätta eller auktorisera ett organ som anförtros uppgiften att ersätta skadelidande som är
bosatta inom dess territorium, minst upp till gränserna för försäkringsskyldigheten, för personskador eller sakskador
som orsakats av ett fordon som försäkrats av ett försäkringsföretag, från den tidpunkt då
a) försäkringsföretaget försatts i konkurs, eller
b) försäkringsföretaget är föremål för ett likvidationsförfarande enligt definitionen i artikel 268.1 d i direktiv
2009/138/EG.
2.
Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det organ som avses i punkt 1 förfogar över
tillräckliga medel för att ersätta skadelidande i enlighet med bestämmelserna i punkt 10 när ersättning ska betalas i
situationer som avses i punkt 1 a och b. Dessa åtgärder kan omfatta krav på att lämna ekonomiska bidrag, under
förutsättning att de endast åläggs försäkringsföretag som har auktoriserats av den medlemsstat som fastställer kraven.
3.
Utan att det påverkar eventuella skyldigheter enligt artikel 280 i direktiv 2009/138/EG ska varje medlemsstat,
när en behörig domstol eller annan behörig myndighet fattar beslut om att inleda förfaranden som avses i punkt 1 a
eller b avseende ett försäkringsföretag vars hemmedlemsstat är den medlemsstaten, säkerställa att detta beslut
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offentliggörs. Det organ som avses i punkt 1 och som är etablerat i försäkringsföretagets hemmedlemsstat ska
säkerställa att alla organ som avses i punkt 1 i alla medlemsstater omgående underrättas om det beslutet.
4.

Den skadelidande får framställa ersättningsanspråk direkt till det organ som avses i punkt 1.

5.
Vid mottagande av ersättningsanspråket ska det organ som avses i punkt 1 underrätta motsvarande organ i
försäkringsföretagets hemmedlemsstat och det försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsför
faranden, eller dess rekonstruktör eller förvaltare, enligt definitionerna i artikel 268.1 e respektive 268.1 f i direktiv
2009/138/EG, om att det har mottagit ett ersättningsanspråk från den skadelidande.
6.
Det försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfaranden, eller dess rekonstruktör eller
förvaltare, ska underrätta det organ som avses i punkt 1 när det betalar ut ersättning eller bestrider ansvar avseende
ett ersättningsanspråk som även har mottagits av det organ som avses i punkt 1.
7.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det organ som avses i punkt 1, på grundval av bland annat information som
på dess begäran har lämnats av den skadelidande, till den skadelidande lämnar ett motiverat ersättningsanbud eller ett
motiverat svar i enlighet med andra stycket i den här punkten, i överensstämmelse med tillämplig nationell rätt, inom
tre månader från den dag då den skadelidande framställt sitt ersättningsanspråk till organet.

Vid tillämpning av första stycket ska organet
a) lämna ett motiverat ersättningsanbud, om det har fastställt att det är skyldigt att lämna ersättning enligt punkt 1 a
eller b, att ersättningsanspråket inte bestrids och att skadeersättningen helt eller delvis har beräknats,
b) lämna ett motiverat svar på vad som anförts i ersättningsanspråket, om det har fastställt att det inte är skyldigt att
lämna ersättning enligt punkt 1 a eller b, eller om ansvaret bestrids eller inte tydligt har fastställts eller om
skadeersättningen inte har beräknats fullständigt.
8.
Om ersättning ska betalas i enlighet med punkt 7 andra stycket a ska det organ som avses i punkt 1 betala
ersättning till den skadelidande utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tre månader från det att
den skadelidande har godtagit det motiverade ersättningsanbud som avses i punkt 7 andra stycket a.

Om skadeersättningen endast delvis har beräknats ska kraven avseende den betalning av ersättning som avses i första
stycket vara tillämpliga på den delvis beräknade skadan, och från tidpunkten för godtagande av motsvarande
motiverade ersättningsanbud.
9.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det organ som avses i punkt 1 har samtliga befogenheter och behörigheter
som krävs för att i rätt tid kunna samarbeta med andra sådana organ i andra medlemsstater, med organ som inrättats
eller auktoriserats enligt artikel 25a i samtliga medlemsstater och med andra berörda parter, inbegripet ett
försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfaranden, dess rekonstruktör eller förvaltare och
medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter, vid alla stadier i det förfarande som avses i den här artikeln.
Sådant samarbete ska innefatta att begära, ta emot och lämna information, inbegripet uppgifter avseende specifika
ersättningsanspråk, där så är relevant.
10.
Om hemmedlemsstaten för det försäkringsföretag som avses i punkt 1 inte är den medlemsstat där den
skadelidande är bosatt, ska det organ som avses i punkt 1 i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt, och som
har ersatt den skadelidande i enlighet med punkt 8, ha rätt att begära full ersättning för det belopp som betalats i form
av ersättning från det organ som avses i punkt 1 i försäkringsföretagets hemmedlemsstat.

Det organ som avses i punkt 1 i försäkringsföretagets hemmedlemsstat ska utföra betalningen till det organ som avses i
punkt 1 i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt som har ersatt den skadelidande i enlighet med punkt 8
inom rimlig tid som inte överstiger sex månader, såvida inte annat skriftligen har avtalats av dessa organ, efter det att
organet har mottagit ett sådant ersättningsanspråk.

L 430/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.12.2021

Det organ som har lämnat ersättning enligt första stycket ska överta den skadelidandes rättigheter gentemot den
person som orsakade olyckan eller dennes försäkringsföretag, med undantag för den skadelidandes rättigheter
gentemot försäkringsinnehavaren eller annan försäkrad person som orsakade olyckan om försäkringstagarens eller
den försäkrade personens ansvar täcks av det insolventa försäkringsföretaget i enlighet med tillämplig nationell rätt.
Varje medlemsstat är skyldig att erkänna detta övertagande av rättigheter i enlighet med vad som fastställts i någon
annan medlemsstat.
11.

Punkterna 1–10 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att

a) betrakta ersättning som betalats av det organ som avses i punkt 1 som subsidiär eller ej,
b) införa regler om skadereglering för samma olycka mellan
i)

det organ som avses i punkt 1,

ii) den person eller de personer som är ansvariga för olyckan,
iii) andra försäkringsföretag eller socialförsäkringsorgan som är skyldiga att ersätta den skadelidande.
12.
Medlemsstaterna får inte tillåta att det organ som avses i punkt 1 som villkor för betalning av ersättning ställer
andra krav än de som anges i detta direktiv. Särskilt ska medlemsstaterna inte tillåta att det organ som avses i punkt 1
som villkor för betalning av ersättning ställer krav på att den skadelidande ska kunna visa att den juridiska eller fysiska
person som är ansvarig inte har förmåga eller vägrar att betala.
13.
De organ som avses i punkt 1 eller de enheter som avses i andra stycket i den här punkten ska sträva efter att
ingå en överenskommelse senast den 23 december 2023 om att genomföra denna artikel, beträffande deras uppgifter
och skyldigheter samt om ersättningsförfarandena enligt denna artikel.

I detta syfte ska varje medlemsstat senast den 23 juni 2023.
a) inrätta eller auktorisera det organ som avses i punkt 1 och bemyndiga det att förhandla fram och ingå en sådan
överenskommelse, eller
b) utse en enhet och bemyndiga den att förhandla fram och ingå en sådan överenskommelse, som det organ som avses
i punkt 1 kommer att bli part i när det har inrättats eller auktoriserats.

Kommissionen ska omedelbart underrättas om den överenskommelse som avses i första stycket.

Om den överenskommelse som avses i första stycket inte har ingåtts senast den 23 december 2023 ges kommissionen
befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28b för att fastställa de
förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som de organ som avses i punkt 1 har i fråga om ersättning.”
9.

(Berör inte den svenska versionen.)

10. (Berör inte den svenska versionen.)
11. (Berör inte den svenska versionen.)
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12. (Berör inte den svenska versionen.)

13. I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.
Med avvikelse från artikel 13.13 b i direktiv 2009/138/EG ska, när ett fordon avsänds från en medlemsstat till
en annan, den medlemsstat i vilken risken är belägen, beroende på vad den person som ansvarar för ansvarsför
säkringen väljer, anses vara antingen registreringsmedlemsstaten eller, omedelbart efter det att köparen accepterar
mottagandet av fordonet, införselmedlemsstaten, för en period av 30 dagar, även om fordonet inte formellt har
registrerats i införselmedlemsstaten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det informationscentrum som avses i artikel 23 i den medlemsstat där fordonet är
registrerat, i införselmedlemsstaten, om den inte är densamma, och i alla andra relevanta medlemsstater, till exempel
den medlemsstat där olyckan inträffat eller där en skadelidande är bosatt, samarbetar med varandra för att säkerställa
att den nödvändiga information om det avsända fordonet som de har i enlighet med artikel 23 är tillgänglig.”

14. Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

Skydd av skadelidande vid olyckor med släp som dras av ett fordon

1.
I händelse av en olycka som orsakas av en fordonskombination bestående av ett fordon som drar ett släp, där
släpet har separat ansvarsförsäkring, kan den skadelidande framställa sitt ersättningsanspråk direkt till det
försäkringsföretag som försäkrat släpet om

a) släpet kan identifieras, men dragfordonet inte kan identifieras, och

b) släpets försäkringsgivare ska betala ersättning enligt tillämplig nationell rätt.

Ett försäkringsföretag som har ersatt den skadelidande ska kunna vända sig till dragfordonets försäkringsföretag,
eller till det organ som avses i artikel 10.1, om och i den utsträckning detta föreskrivs i tillämplig nationell rätt.

Denna punkt ska inte påverka tillämplig nationell rätt som innehåller bestämmelser som är mer fördelaktiga för
den skadelidande.

2.
I händelse av en olycka som orsakas av en fordonskombination bestående av ett fordon som drar ett släp, ska
släpets försäkringsgivare, såvida inte tillämplig nationell rätt kräver att den ska betala full ersättning, på begäran av
den skadelidande underrätta denne utan onödigt dröjsmål om

a) identiteten på dragfordonets försäkringsgivare, eller

L 430/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.12.2021

b) där släpets försäkringsgivare inte kan identifiera dragfordonets försäkringsgivare, den ersättningsmekanism som
avses i artikel 10.”
15. Artikel 16 ska ersättas med följande:
”Artikel 16
Intyg om tredje mans skadeståndskrav
Medlemsstaterna ska se till att försäkringstagaren har rätt att när som helst begära ett intyg om tredje mans
skadeståndskrav avseende det eller de fordon som har omfattats av försäkringsavtalet under åtminstone de senaste
fem åren av avtalsförhållandet, eller om avsaknad av sådana ersättningskrav (intyg om skadehistorik).
Försäkringsföretaget eller ett organ som kan ha utsetts av en medlemsstat för att tillhandahålla obligatorisk försäkring
eller sådana intyg ska förse försäkringstagaren med intyget om skadehistorik inom 15 dagar från det att intyget
begärdes. Detta ska ske med användning av formuläret för intyg om skadehistorik.
Medlemsstaterna ska säkerställa att försäkringsföretag, när de beaktar intyg om skadehistorik som utfärdats av andra
försäkringsföretag eller organ som avses i andra stycket, inte behandlar försäkringstagare på ett diskriminerande sätt
eller sätter ett högre pris på deras premier på grundval av deras nationalitet eller endast på grundval av den
medlemsstat i vilken de tidigare varit bosatta.
Medlemsstaterna ska säkerställa att försäkringsföretag, när de beaktar intyg om skadehistorik för att fastställa premier,
behandlar intyg utfärdade i andra medlemsstater som likvärdiga med intyg utfärdade av ett försäkringsföretag eller
organ som avses i andra stycket i samma medlemsstat, även när rabatter tillämpas.
Medlemsstaterna ska säkerställa att försäkringsföretag offentliggör en allmän översikt av sin policy när det gäller deras
användning av intyg om skadehistorik i samband med beräkning av premier.
Kommissionen ska senast den 23 juli 2023 anta genomförandeakter som i en mall specificerar form och innehåll för
det intyg om skadehistorik som avses i andra stycket. Mallen ska innehålla uppgifter om följande:
a) Identiteten på försäkringsföretaget eller organet som utfärdar intyget om skadehistorik.
b) Försäkringstagarens identitet, inklusive dennes kontaktuppgifter.
c) Det försäkrade fordonet och dess fordonsidentifieringsnummer.
d) Fordonsförsäkringens första och sista giltighetsdag.
e) Antalet ersättningsanspråk från tredje man som reglerats inom ramen för försäkringshavarens avtal under den
period som intyget om skadehistorik omfattar, inklusive datum för varje anspråk.
f) Annan relevant information enligt de bestämmelser eller den praxis som gäller i medlemsstaterna.
Kommissionen ska samråda med alla berörda parter och samarbeta nära med medlemsstaterna innan dessa
genomförandeakter antas.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 28a.2.”
16. Följande artikel ska införas:
”Artikel 16a
Prisjämförelseverktyg för motorfordonsförsäkring
1.
Medlemsstaterna får välja att certifiera verktyg som gör det möjligt för konsumenter att kostnadsfritt jämföra
priser, taxor och täckning mellan de tillhandahållare av obligatorisk försäkring som avses i artikel 3 under
beteckningen ”oberoende prisjämförelseverktyg för motorfordonsförsäkring” om villkoren i punkt 2 är uppfyllda.
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Ett jämförelseverktyg i den mening som avses i punkt 1 ska

a) vara operativt fristående från dem som tillhandahåller sådan obligatorisk försäkring som avses i artikel 3 och
säkerställa att tjänsteleverantörer behandlas lika i sökresultaten,
b) tydligt ange identiteten på jämförelseverktygets ägare och operatörer,
c) ange de tydliga och objektiva kriterier på vilka jämförelsen grundas,
d) använda klart och entydigt språk,
e) erbjuda korrekt och aktuell information samt ange tidpunkten för den senaste uppdateringen,
f) vara tillgänglig för varje tillhandahållare av den obligatoriska försäkring som avses i artikel 3, göra den relevanta
informationen tillgänglig, omfatta ett brett urval av erbjudanden som täcker en betydande del av marknaden för
motorfordonsförsäkringar, och, om den information som visas inte ger en fullständig översikt över den
marknaden, ge användaren tydlig information om detta innan resultaten visas,
g) erbjuda en ändamålsenlig funktion för rapportering av felaktig information,
h) innehålla en förklaring om att priserna är baserade på lämnade uppgifter och inte är bindande för försäkrings
företagen.”
17. Artikel 23 ska ändras på följande sätt:
a) Följande punkt ska införas:
”1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att försäkringsföretag eller andra enheter är skyldiga att lämna den
information som avses i punkt 1 a i, ii och iii till informationscentrumen och att informera dem när en
försäkring förfaller eller på annat sätt inte längre täcker ett fordon med registreringsnummer.”
b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6.
Den behandling av personuppgifter som följer av punkterna 1–5 ska göras i enlighet med förordning (EU)
2016/679.”

18. Följande artikel ska införas:
”Artikel 25a
Skydd av skadelidande beträffande skador till följd av olyckor som inträffar i en annan medlemsstat än den
medlemsstat där de är bosatta i händelse av ett försäkringsföretags insolvens
1.
Varje medlemsstat ska inrätta eller auktorisera ett organ som anförtros uppgiften att ersätta skadelidande som är
bosatta inom dess territorium, i de fall som avses i artikel 20.1, minst upp till gränserna för försäkringsskyldigheten,
för sakskador eller personskador som orsakats av ett fordon som försäkrats av ett försäkringsföretag, från den
tidpunkt då
a) försäkringsföretaget försatts i konkurs, eller
b) försäkringsföretaget är föremål för ett likvidationsförfarande enligt definitionen i artikel 268.1 d i direktiv
2009/138/EG.
2.
Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det organ som avses i punkt 1 förfogar över
tillräckliga medel för att ersätta skadelidande i enlighet med bestämmelserna i punkt 10 när ersättning ska betalas i
situationer som avses i punkt 1 a och b. Dessa åtgärder kan omfatta krav på att lämna ekonomiska bidrag, under
förutsättning att de endast åläggs försäkringsföretag som har auktoriserats av den medlemsstat som fastställer kraven.
3.
Utan att det påverkar eventuella skyldigheter enligt artikel 280 i direktiv 2009/138/EG ska varje medlemsstat,
när en behörig domstol eller annan behörig myndighet fattar beslut om att inleda förfaranden som avses i punkt 1 a
eller b avseende ett försäkringsföretag vars hemmedlemsstat är den medlemsstaten, säkerställa att det beslutet
offentliggörs. Det organ som avses i punkt 1 och som är etablerat i försäkringsföretagets hemmedlemsstat ska
säkerställa att alla organ som avses i punkt 1 och alla ersättningsorgan som avses i artikel 24 i alla medlemsstater
omgående underrättas om det beslutet.
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Den skadelidande får framställa ersättningsanspråk direkt till det organ som avses i punkt 1.

5.
Vid mottagande av ersättningsanspråket ska det organ som avses i punkt 1 underrätta motsvarande organ i
försäkringsföretagets hemmedlemsstat, det ersättningsorgan som avses i artikel 24 i den skadelidandes bosättnings
medlemsstat och det försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfaranden, eller dess
rekonstruktör eller förvaltare, enligt definitionerna i artikel 268.1 e respektive 268.1 f i direktiv 2009/138/EG, om att
det har mottagit ett ersättningsanspråk från den skadelidande.
6.
Det försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfaranden, eller dess rekonstruktör eller
förvaltare, ska underrätta det organ som avses i punkt 1 när det betalar ut ersättning eller bestrider ansvar avseende
ett ersättningsanspråk som även har mottagits av det organ som avses i punkt 1.
7.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det organ som avses i punkt 1, på grundval av bland annat information som
på dess begäran har lämnats av den skadelidande, till den skadelidande lämnar ett motiverat ersättningsanbud eller ett
motiverat svar i enlighet med andra stycket i den här punkten, i överensstämmelse med tillämplig nationell rätt, inom
tre månader från den dag då den skadelidande framställt sitt ersättningsanspråk till organet.

Vid tillämpning av första stycket ska organet
a) lämna ett motiverat ersättningsanbud, om det har fastställt att det är skyldigt att lämna ersättning enligt punkt 1 a
eller b, att ersättningsanspråket inte bestrids och att skadeersättningen helt eller delvis har beräknats,
b) lämna ett motiverat svar på vad som anförts i ersättningsanspråket, om det har fastställt att det inte är skyldigt att
lämna ersättning enligt punkt 1 a eller b, eller om ansvaret bestrids eller inte tydligt har fastställts eller om
skadeersättningen inte har beräknats fullständigt.
8.
Om ersättning ska betalas i enlighet med punkt 7 andra stycket a ska det organ som avses i punkt 1 betala
ersättning till den skadelidande utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tre månader från det att
den skadelidande har godtagit det motiverade ersättningsanbud som avses i punkt 7 andra stycket a.

Om skadeersättningen endast delvis har beräknats ska kraven avseende den betalning av ersättning som avses i första
stycket vara tillämpliga på den delvis beräknade skadan, och från tidpunkten för godtagande av motsvarande
motiverade ersättningsanbud.
9.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det organ som avses i punkt 1 har samtliga befogenheter och behörigheter
som krävs för att i rätt tid kunna samarbeta med andra sådana organ i andra medlemsstater, med organ som inrättats
eller auktoriserats enligt artiklarna 10a och 24 i samtliga medlemsstater och med andra berörda parter, inbegripet ett
försäkringsföretag som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfaranden, dess skaderegleringsrepresentant eller
rekonstruktör eller förvaltare, och medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter, vid alla stadier i det förfarande
som avses i den här artikeln. Sådant samarbete ska innefatta att begära, ta emot och lämna information, inbegripet
uppgifter avseende specifika ersättningsanspråk, där så är relevant.
10.
Om hemmedlemsstaten för det försäkringsföretag som avses i punkt 1 inte är den medlemsstat där den
skadelidande är bosatt, ska det organ som avses i punkt 1 i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt, och som
har ersatt den skadelidande i enlighet med punkt 8, ha rätt att begära full ersättning för det belopp som betalats i form
av ersättning från det organ som avses i punkt 1 i försäkringsföretagets hemmedlemsstat.

Det organ som avses i punkt 1 i försäkringsföretagets hemmedlemsstat ska utföra betalningen till det organ som avses i
punkt 1 i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt som har ersatt den skadelidande i enlighet med punkt 8
inom rimlig tid som inte överstiger sex månader, såvida inte annat skriftligen har avtalats av dessa organ, efter det att
organet har mottagit ett sådant ersättningsanspråk.
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Det organ som har lämnat ersättning enligt första stycket ska överta en skadelidandes rättigheter gentemot den person
som orsakade olyckan eller dennes försäkringsföretag, med undantag för den skadelidandes rättigheter gentemot
försäkringsinnehavaren eller annan försäkrad person som orsakade olyckan om försäkringstagarens eller den
försäkrade personens ansvar täcks av det insolventa försäkringsföretaget i enlighet med tillämplig nationell rätt. Varje
medlemsstat är skyldig att erkänna detta övertagande av rättigheter i enlighet med vad som fastställts i någon annan
medlemsstat.
11.

Punkterna 1–10 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att

a) betrakta ersättning som betalats av det organ som avses i punkt 1 som subsidiär eller ej,
b) införa regler om skadereglering för samma olycka mellan
i)

det organ som avses i punkt 1,

ii) den person eller de personer som är ansvariga för olyckan,
iii) andra försäkringsföretag eller socialförsäkringsorgan som är skyldiga att ersätta den skadelidande.
12.
Medlemsstaterna får inte tillåta att det organ som avses i punkt 1 som villkor för betalning av ersättning ställer
andra krav än de som anges i detta direktiv. Särskilt ska medlemsstaterna inte tillåta att det organ som avses i punkt 1
som villkor för betalning av ersättning ställer krav på att den skadelidande ska kunna visa att den juridiska eller fysiska
person som är ansvarig inte har förmåga eller vägrar att betala.
13.
De organ som avses i punkt 1 eller de enheter som avses i andra stycket i den här punkten ska sträva efter att
ingå en överenskommelse senast den 23 december 2023 om att genomföra denna artikel, beträffande deras uppgifter
och skyldigheter samt om ersättningsförfarandena enligt denna artikel.
I detta syfte ska varje medlemsstat senast den 23 juni 2023.
a) inrätta eller auktorisera det organ som avses i punkt 1 och bemyndiga det att förhandla fram och ingå en sådan
överenskommelse, eller
b) utse en enhet och bemyndiga den att förhandla fram och ingå en sådan överenskommelse, som det organ som avses
i punkt 1 kommer att bli part i när det har inrättats eller auktoriserats.
Kommissionen ska omedelbart underrättas om den överenskommelse som avses i första stycket.
Om den överenskommelse som avses i första stycket inte har ingåtts senast den 23 december 2023 ges kommissionen
befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28b för att fastställa de
förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som de organ som avses i punkt 1 har i fråga om ersättning.”
19. (Berör inte den svenska versionen.)
20. Följande artikel ska införas:

”Artikel 26a

Information till skadelidande
Medlemsstater som inrättar eller auktoriserar olika ersättningsorgan enligt artiklarna 10.1, 10a.1, 24.1 och 25a.1 ska
säkerställa att skadelidande har tillgång till nödvändig information om olika möjligheter att framställa
ersättningsanspråk.”
21. I artikel 28.1 ska följande stycke läggas till:
”Medlemsstaterna kan kräva sådan motorfordonsförsäkring som uppfyller kraven i detta direktiv för alla motorredskap
som används på land, som inte omfattas av definitionen av fordon i artikel 1.1 och som inte omfattas av artikel 3.”
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22. Följande artiklar ska införas:
”Artikel 28a
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som inrättats genom
kommissionens beslut 2004/9/EG (*). Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (**).
2.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 28b
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.2 ges till kommissionen tills vidare från och med
den 22 december 2021.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10a.13 fjärde stycket och artikel 25a.13 fjärde stycket ges
till kommissionen för en period på sju år från och med den 22 december 2021. Delegeringen av befogenhet ska genom
tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en
sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.2, artikel 10a.13 fjärde stycket och artikel 25a.13 fjärde
stycket får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att
delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte
giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (***).
5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.
En delegerad akt som antas enligt artikel 9.2, artikel 10a.13 fjärde stycket och artikel 25a.13 fjärde stycket ska
träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den inom en period på tre
månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet,
före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska
förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Artikel 28c
Utvärdering och översyn
1.
Senast fem år efter respektive tillämpningsdatum för artiklarna 10a och 25a, enligt vad som avses i artikel 30
andra, tredje och fjärde styckena, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur de
organ som avses i artiklarna 10a och 25a fungerar, hur de samarbetar och hur de finansieras. Rapporten ska om så är
lämpligt åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Vad gäller finansieringen av dessa organ ska rapporten åtminstone innehålla
a) en bedömning av ersättningsorganens finansieringskapacitet och finansieringsbehov i förhållande till deras
potentiella ansvar, med beaktande av risken för insolvens för motorfordonsförsäkrare på medlemsstaternas
marknader,
b) en bedömning av harmoniseringen av ersättningsorganens finansieringsstrategier,
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c) om rapporten kompletteras med ett lagstiftningsförslag, en bedömning av hur bidragen påverkar premierna för
motorfordonsförsäkringar.
2.
Senast den 24 december 2030 ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet samt
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med en utvärdering av genomförandet av detta direktiv, med
undantag för de aspekter som hänför sig till den utvärdering som avses i punkt 1, inbegripet följande:
a) Tillämpningen av detta direktiv med avseende på den tekniska utvecklingen, särskilt när det gäller autonoma och
halvautonoma fordon.
b) Om direktivets tillämpningsområde är tillräckligt, med hänsyn till de olycksrisker som olika motorfordon utgör.
c) En bedömning av ändamålsenligheten hos de system för informationsutbyte som används för försäkringskontroll i
gränsöverskridande situationer, vid behov även en bedömning av möjligheten att i sådana fall använda befintliga
system för informationsutbyte och, under alla omständigheter, en analys av syftet med systemen för
informationsutbyte och en bedömning av kostnaderna för dem.
d) Försäkringsföretagens användning av system där premierna påverkas av de försäkrades intyg om skadehistorik,
bland annat bonus-malus-system eller bonus för skadefria år.
Denna rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
_____________
(*) Kommissionens beslut 2004/9/EC av den 5 november 2003 om att inrätta Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionskommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 34).
(**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomföran
debefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(***) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
23. I artikel 30 ska följande stycken läggas till:
”Artikel 10a.1–10a.12 ska tillämpas från det datum som gäller för den överenskommelse som avses i artikel 10a.13
första stycket eller från dagen för tillämpning av den delegerade akt från kommissionen som avses i artikel 10a.13
fjärde stycket.
Artikel 25a.1–25a.12 ska tillämpas från det datum som gäller för den överenskommelse som avses i artikel 25a.13
första stycket eller från dagen för tillämpning av den delegerade akt från kommissionen som avses i artikel 25a.13
fjärde stycket.
Artiklarna 10a.1–10a.12 och 25a.1–25a.12 ska dock inte tillämpas före den 23 december 2023.
Artikel 16 andra stycket andra meningen och tredje, fjärde och femte styckena ska tillämpas från och med den 23 april
2024 eller från tillämpningsdatumet för den genomförandeakt från kommissionen som avses i artikel 16 sjätte stycket,
beroende på vilket datum som infaller sist.”

Artikel 2
Införlivande
1.
Senast den 23 december 2023 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för
att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 23 december 2023.
Med avvikelse från första stycket i denna punkt, ska medlemsstaterna senast den 23 June 2023 anta de bestämmelser som är
nödvändiga för att följa ändringarna i artikel 1.8 och 1.18 i det här direktivet med avseende på artikel 10a.13 andra stycket
respektive artikel 25a.13 andra stycket i direktiv 2009/103/EG.
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När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i denna punkt ska de innehålla en hänvisning till det här direktivet
eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje
medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar
inom det område som omfattas av det här direktivet.
Artikel 3
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 24 november 2021.

På Europaparlamentets vägnar
D. M. SASSOLI
Ordförande

På rådets vägnar
A. LOGAR
Ordförande
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Uttalande från kommissionen
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.

