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I denna proposition föreslås att trafikför-

säkringslagen, lagen om försäkringsbolag 
och lagen om utländska försäkringsbolag an-
passas till det fjärde direktivet om motorfor-
donsförsäkring. Enligt förslaget skall ett fin-
ländskt försäkringsbolag som bedriver trafik-
försäkring i Finland eller i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-stat) samt ett sådant försäkringsbolag i 
tredje land som bedriver trafikförsäkring i 
Finland, i varje annan EES-stat utse en ska-
deregleringsrepresentant som har till uppgift 
att reglera ersättningsanspråk och betala er-
sättningar då trafikskadan har inträffat i en 
EES-stat och orsakats av ett motorfordon 
som är registrerat i Finland och försäkrat i ett 
försäkringsbolag som fått koncession i Fin-
land, eller i ett tredje land som anslutit sig till 
gröna-kort-systemet samt då den skadelidan-
de har stadigvarande bostad i någon annan 
EES-stat än Finland. Om ett försäkringsbolag 
vill bedriva lagstadgad trafikförsäkring är en 
förutsättning för koncessionen att en skade-
regleringsrepresentant utses. 

Enligt förslaget skall Trafikförsäkringscen-
tralen samordna sammanställningen och 
spridningen av de uppgifter som behövs vid 

regleringen av ersättningsanspråk samt svara 
för utbetalningen av ersättning. Ett informa-
tionscentrum hjälper skadelidande att utreda 
bl.a. vem som är skaderegleringsrepresentant 
för skadevållarens försäkringsbolag samt för 
försäkringsbolaget i staten där den som ansö-
ker ersättning är bosatt. 

Trafikförsäkringscentralen skall enligt för-
slaget också vid underlåtelse och i vissa and-
ra fall svara för att i Finland stadigvarande 
bosatta skadelidande får ersättning för egen-
doms- och personskador. 

Förslaget förbättrar ställningen för skadeli-
dande som under resa i en annan EES-stat 
råkar ut för en trafikolycka som orsakats av 
ett motorfordon som är registrerat och för-
säkrat i någon annan EES-stat än den där den 
skadelidande är stadigvarande bosatt. Försla-
get innebär en förbättring av den ersättnings-
berättigades ställning också när det gäller 
vissa trafikskador som inträffat utanför EES. 

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft 
den 1 januari 2002, med vissa undantag. En-
ligt förslaget utfärdas genom en förordning 
av statsrådet om ikraftträdandet av bestäm-
melserna om skadeersättningsorganet. 

————— 
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1.1.1. Lagstiftningen 

År 1972 gavs rådets direktiv 72/166/EEG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om ansvarsförsäkring 
för motorfordon och kontroll av att försäk-
ringsplikten fullgörs beträffande sådan an-
svarighet, nedan första direktivet om motor-
fordonsförsäkring. Därefter gavs 1983 rådets 
andra direktiv 84/5/EEG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsför-
säkring för motorfordon, nedan andra direk-
tivet om motorfordonsförsäkring. I den sist-
nämnda saken gavs 1990 det tredje direktivet 
90/232/EEG, nedan tredje direktivet om mo-
torfordonsförsäkring, samt 2000 Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/26/EG 
2000, nedan fjärde direktivet om motorfor-
donsförsäkring som gällde samma sak samt  
en ändring av rådets direktiv 73/239/EEG 
och 88/357/EEG. 

Dessutom förutsattes i rådets direktiv 
90/618/EEG, nedan andra direktivet om ska-
deförsäkring, om ändring, särskilt såvitt av-
ser ansvarsförsäkring för motorfordon, av di-
rektiv 73/239/EEG, nedan det kompletteran-
de direktivet om skadeförsäkring, och av di-
rektiv 88/357/EEG, vilka avser samordning 
av lagar och andra författningar angående 
annan direkt försäkring än livförsäkring, be-
stämmelser om samordning av lagar och and-
ra författningar om annan direkt försäkring 
än livförsäkring vilka är avsedda att göra det 
lättare att effektivt utöva friheten att tillhan-
dahålla tjänster samt en tillämpning på mo-
torfordonsförsäkring av de serviceprinciper 
som ingår i rådets andra direktiv 88/357/EEG 
om ändring av direktiv 73/239/EEG. 

Det första och andra trafikförsäkringsdirek-
tivet har till väsentliga delar genomförts i 
Finland genom en år 1973 ingången överens-
kommelse mellan de dåvarande gemenskaps-
länderna och bl.a. de nordiska länderna. Ge-

menskapsländerna har sedan 1950-talet om-
fattats av Green Card -systemet, nedan grö-
na-kort-systemet. Detta är baserat på ömsesi-
diga avtal enligt vilka en trafikförsäkring 
som beviljats för ett fordon i dess hemland 
utgör en garanti för en ömsesidig behandling 
som försäkrad också i de andra länder som 
undertecknat överenskommelsen. Den år 
1973 ingångna överenskommelsen innebar 
att det ovan nämnda ansvars- och garantisy-
stemet utsträcktes till de länder som under-
tecknat överenskommelsen. 

Trafikförsäkringslagen (279/1959) ändra-
des genom en lag om ändring av trafikförsäk-
ringslagen (361/1993) i överensstämmelse 
med de direktiv om Europeiska gemenska-
pernas motorfordonsförsäkring som nämns i 
bilaga IX till avtalet om upprättande av Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(FördrS; Europeiska  ekonomiska samarbets-
området 1994), nedan EES-avtalet (första, 
andra och tredje direktivet om motorfordons-
försäkring). Lagen trädde i kraft den 1 janua-
ri 1994. De ändringar som gjordes i lagen in-
nebar att giltighetsområdet för finländska tra-
fikförsäkringar utsträcktes till hela Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet. På mot-
svarande sätt ersätts även trafikskada som in-
träffat på genomfartsområde under direkt 
färd från en medlemsstat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-
stat, till en annan. I trafikförsäkringslagen 
togs också in den s.k. better cover -principen, 
enligt vilken ersättning för trafikskada skall 
betalas antingen enligt Finlands trafikförsäk-
ringslag eller enligt den stats lagstiftning där 
skadan inträffat, beroende på vilketdera er-
sättningssystemet som är förmånligare för 
den skadelidande. Rätten att bedriva trafik-
försäkring i Finland utvidgades så att också 
utländska försäkringsbolag kan beviljas kon-
cession. Ett EES-försäkringsbolag som från 
ett driftställe i utlandet bedriver trafikförsäk-
ring i Finland skall utse ett ersättningsombud 
i Finland. Samtliga försäkringsbolag som be-
driver trafikförsäkring i Finland skall höra till 
Trafikförsäkringscentralen, som fungerar 
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som den nationella byrå och garantifond som 
direktiven förutsätter. Kostnaderna för cen-
tralens verksamhet uppbärs hos alla försäk-
ringsbolag som bedriver trafikförsäkring i 
Finland. Dessa måste också betala indexför-
höjning på ersättningarna samt trafiksäker-
hetsavgift.  

Genom en lag om ändring av trafikförsäk-
ringslagen (1493/1994) som trädde i kraft 
den 1 januari 1995, anpassades trafikförsäk-
ringslagen till rådets direktiv 92/49/EEG om 
samordning av lagar och andra författningar 
som avser annan direktförsäkring än livför-
säkring samt om ändring av direktiv 
73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direkti-
vet om annan direkt försäkring än livförsäk-
ring). Genom lagen om utländska försäk-
ringsbolag  (398/1995) gavs nya bestämmel-
ser om försäkringsbolags rätt att bedriva för-
säkringsrörelse i Finland. Ett försäkringsföre-
tag med hemort inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet får med stöd av en i 
hemstaten beviljad auktorisation bedriva för-
säkringsrörelse inom hela EES, antingen ge-
nom att etablera filial i någon medlemsstat 
eller genom att i en medlemsstat erbjuda 
icke-riskrelaterade skadeförsäkringar utgåen-
de från ett utländskt driftställe. För övervak-
ningen av ett försäkringsföretags ekonomi 
svarar endast tillsynsmyndigheten i företa-
gets hemstat. I detta sammanhang slopades 
statsmaktens reglering av betalningsgrunder-
na och villkoren. 

I 1 § 3 mom. trafikförsäkringslagen togs 
också in en bestämmelse om ersättande av en 
skada som inträffat på ett genomfartsområde 
där det inte finns någon nationell försäk-
ringsbyrå som är ansvarig. Trafikskadan skall 
i så fall ersättas enligt lagstiftningen i den 
medlemsstat där fordonet är normalt hemma-
hörande. Till 1 § trafikskadelagen fogades 
dessutom ett nytt 5 mom. enligt vilket med 
området inom vilket fordon är normalt hem-
mahörande avses den stats område där fordo-
net är registrerat eller, ifall registrering inte 
krävs för ett visst slags fordon men fordonet 
skall vara försett med en försäkringsskylt el-
ler ett märke som motsvarar en registrerings-
skylt, den stats område där försäkringsskyl-
ten eller märket utfärdas eller, ifall varken 
registreringsskylt, försäkringsskylt eller mär-
ke krävs för särskilda slags fordon, den stats 

område inom vilket den person som tar han 
om fordonet har sin stadigvarande bostad. 

Genom 15 a § trafikförsäkringslagen togs 
in en precisering enligt vilken den trafikför-
säkring som medgivits enligt trafikförsäk-
ringslagen på grundval av en enda premie 
skall gälla i alla EES-medlemsstater. 

Genom de ändringar som refereras ovan 
har trafikförsäkringslagen anpassats till di-
rektiven om motorfordonsförsäkring (första, 
andra och tredje trafikförsäkringsdirektivet) 
samt till det tredje skadeförsäkringsdirekti-
vet. 

 
1.1.2. Gällande praxis 

I 17 § trafikförsäkringslagen definieras 
Trafikförsäkringscentralens uppgifter. Tra-
fikförsäkringscentralen är primärt ansvarig 
för trafikskador som orsakas av motorfordon 
vilkas stadigvarande hemort inte är i Finland. 
Trafikförsäkringscentralen utreder skadan i 
enlighet med finländsk  lagstiftning om den 
utländska parten konstateras vara helt eller 
delvis ansvarig. Trafikförsäkringscentralen 
betalar ersättning enligt trafikförsäkringsla-
gen till skadelidande. Med undantag för 
svenska och norska motorfordon har ägare 
eller förare av utländska fordon emellertid 
inte rätt till ersättning för skada som inträffat 
i Finland enligt trafikförsäkringen för det 
motorfordon som de framfört. 

När det gäller skador som omfattas av grö-
na-kort-systemet handlar Trafikförsäkrings-
centralen för respektive utländska försäk-
ringsbolags räkning och återkräver de betalda 
ersättningarna hos det utländska försäkrings-
bolaget. 

Trafikförsäkringscentralen reglerar också 
skador som orsakats av fordon från andra 
EES-stater än Finland. Ersättningen bestäms 
i så fall antingen med stöd av finländsk lag-
stiftning eller med stöd av lagstiftningen i det 
land där fordonet normalt är hemmahörande, 
om denna innebär ett bättre försäkrings-
skydd. 

När ett fordon som normalt är hemmahö-
rande i Finland orsakar en trafikskada i en 
annan EES-stat, bestäms de ersättningar som 
skall betalas enligt den finländska trafikför-
säkringen med stöd av lagen i det land där 
skadan inträffat. Det oaktat kan den skadeli-
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dande välja att få ersättningar som bestämts 
enligt lagstiftningen av lagen i det land där 
det fordon som orsakat skadan normalt är 
hemmahörande, om ersättningsnivån på så 
sätt  blir högre. På motsvarande sätt kan en 
finländsk skadelidande, i det fall att det for-
don som orsakat är normalt hemmahörande i 
något annat EES-land än det där skadan in-
träffade, välja att få ersättningarna betalda 
enligt lagen i det land där det fordon som or-
sakat skadan är normalt hemmahörande. En i 
Finland bosatt person som färdats i ett fordon 
som är normalt hemmahörande i Finland får 
emellertid alltid ersättning för personskador 
enligt Finlands trafikförsäkringslag och bi-
lens egen trafikförsäkring. 

I syfte att förbättra de skadelidandes ställ-
ning upprättades inom ramen för Council of 
Bureaux (gröna-kort-systemets centralbyrå) 
år 1995 ett Protection of Visitors -avtal mel-
lan de nationella byråerna. Enligt avtalet ges 
teknisk hjälp till byråer som reglerar trafik-
skador, t.ex. i form av polisundersöknings-
protokoll,  sakkunnigutlåtanden samt tolk-
ning av den information som givits av för-
säkringsbolag. Protection of Visitors -avtalet 
tillämpas då en finländsk bilförare, passage-
rare, fotgängare eller cyklist lider skada i 
samband med en utomlands inträffad trafik-
olycka, som har orsakats av föraren till ett 
motorfordon som är registrerat i det land där 
olyckan inträffat (avtalsslutande stat). Avta-
let tillämpas inte på förare av oförsäkrade 
fordon. Trafikförsäkringscentralen är den na-
tionella byrå som sköter de uppgifter som av-
ses i avtalet, på begäran av försäkringsbyrån 
antingen i skadelidandes hemstat eller i den 
stat där skadan inträffat. 

För skada som orsakats av ett oidentifierat 
eller oförsäkrat fordon svarar primärt den na-
tionella garantifonden, som i Finland är Tra-
fikförsäkringscentralen. 

Trafikförsäkringscentralen har med stöd av 
12 § 1 mom. 3 punkten lagen om ett datasy-
stem för vägtrafiken (819/1989) rätt att ur 
Fordonsförvaltningscentralens fordonsregis-
ter få uppgifter för skötseln av trafikförsäk-
ringsverksamheten. Trafikförsäkringscentra-
len får genom fastanslutning reda på alla i 
Finland registrerade motorfordons ägares och 
innehavares namn och adress, fordons regi-
streringstecken samt namnet på det försäk-

ringsbolag som beviljat trafikförsäkringen. I 
fordonsregistret finns också alla statsägda 
fordon, med undantag för militärfordonen. I 
Trafikförsäkringscentralens register innehål-
ler vidare gränsförsäkringarnas nummer. I 
ärenden som gäller gröna-kort-systemet samt 
i egenskap av nationell garantifond samarbe-
tar Trafikförsäkringscentralen  med motsva-
rande organisationer i avtalssystemets med-
lemsländer. 

 
1.1.3. Direkt ersättningsrätt 

Enligt 1 § trafikförsäkringslagen ersätts av 
motorfordons användning i trafik orsakade 
person- och egendomsskador från den trafik-
försäkring som har meddelats för fordonet. 
Trafikförsäkringslagen utgår från principen 
om strikt ansvar. Enligt trafikförsäkringsla-
gen har försäkringsbolaget en självständig 
partsställning, vilket innebär att det måste 
avgöra ett ersättningsärende även om försäk-
ringstagaren inte gör någon skadeanmälan el-
ler föraren bestrider sin skuld. Trafikförsäk-
ringssystemet är baserat på den skadelidan-
des direkta ersättningsrätt gentemot försäk-
ringsbolaget, även om et inte finns någon ut-
trycklig bestämmelse om saken i trafikför-
säkringslagen. Mot en skadevållande for-
donsägare, förare eller passagerare kan näm-
ligen framställas ersättningsanspråk i dom-
stol endast på det sätt som föreskrivs i 12 § 2 
mom. eller 13 § trafikförsäkringslagen. Den 
som yrkar på ersättning skall visa att försäk-
ringsbolaget har vägrat betala ersättning och 
det har kallats in till rättegången för att höras. 

Enligt Trafikförsäkringscentralens allmän-
na anvisningar om behandlingen av ersätt-
ningsärenden skall ersättningsbehandlingen 
vara snabb, saklig och rättvis. Till den som 
ansöker om ersättning skall på tjänstens väg-
nar betalas alla de i fråga om grunden och 
beloppet utredda ersättningar som sökanden 
enligt lagen och försäkringsvillkoren är be-
rättigad till. När det gäller en trafikskada 
skall skadeanmälan i regel riktas till det för-
säkringsbolag som har försäkrat fordonet 
som orsakat skadan. När det är fråga om en 
trafikskada med två eller flera inblandade 
motorfordon skall föraren av fordonet som 
förorsakat skadan, förutsatt att ansvarsfrågan 
är klar, i allmänhet göra skadeanmälan till 
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det försäkringsbolag som försäkrat fordonet 
som han framfört. Skadeanmälan kan göras 
också av den som framfört det fordon som 
inte orsakat olyckan. Om skuldfrågan är 
oklar, skall varje i olyckan delaktigt fordons 
förare göra skadeanmälan till försäkringsbo-
laget som försäkrat respektive fordon. 

När det gäller personskador har den skade-
lidande oberoende av skuldfrågan rätt att väl-
ja vilket av de i olyckan delaktiga fordonens 
försäkringsbolag han riktar sin skadeanmälan 
till. I så fall skall det emellertid för detta for-
dons vidkommande föreligga en ansvars-
grund, t.ex. att föraren varit oaktsam. Ersätt-
ning betalas från det egna fordonets försäk-
ring enligt principen om strikt ansvar. 

Bolaget skall på eget initiativ inhämta de 
tilläggsutredningar som behövs för skade-
handläggningen  och som det har lättare att 
skaffa än sökanden. 

I handläggningsanvisningarna finns dess-
utom bestämmelser om  formerna för ersätt-
ningsbeslut, om sökande av ändring, om be-
talning av ersättning, om dataskydd och sek-
retess, om bolagens inbördes regressrätt, om 
trafikskadenämndens utlåtande samt om re-
habilitering. 
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Syftet med fjärde direktivet om motorfor-
donsförsäkring är att förbättra ställningen för 
skadelidande som drabbas av förlust eller 
skada till följd av en trafikolycka i en annan 
medlemsstat en den där den skadelidande  är 
bosatt. Enligt direktivet skall försäkringsbo-
laget utse en skaderegleringsrepresentant i 
alla andra medlemsstater än den där det för-
säkringsföretag som ersätter skadan har be-
viljats auktorisation. Varje medlemsstat skall 
inrätta eller godkänna ett informationscent-
rum som skall hjälpa de skadelidande. Dess-
utom skall medlemsstaterna inrätta eller god-
känna ett organ som svarar för att skadeli-
dande får ersättning för skador. 

Enligt vad som i artikel 1 föreskrivs om 
tillämpningsområdet är syftet med direktivet 
att fastställa särskilda bestämmelser tillämp-
liga på skadelidande som är berättigade till 
ersättning för förlust eller skada orsakad av 
olyckor som inträffar i en annan medlemsstat 

än den där den skadelidande har sin stadigva-
rande bostad och som har orsakats genom 
användning av fordon som är försäkrade och 
normalt är hemmahörande i en medlemsstat. 
Utan att det påverkar tillämpningen av tredje 
lands lagstiftning om civilrättsligt ansvar och 
internationell privaträtt skall bestämmelserna 
i detta direktiv också tillämpas på skadeli-
dande som är bosatta i en medlemsstat och 
som är berättigade till ersättning för förlust 
eller skada orsakad av olyckor som inträffar i 
tredje land vars nationella försäkringsbyrå 
enligt definitionen i artikel 1.3 i första direk-
tivet om motorfordonsförsäkring är anslutna 
till gröna-kort-systemet när sådana olyckor 
orsakas genom användning av fordon som är 
försäkrade och normalt hemmahörande i en 
medlemsstat. Artikel 4 om skadereglerings-
representanter och artikel 6 om skadeersätt-
ningsorgan skall gälla endast vid olyckor 
som har orsakats genom användning av ett 
fordon som är försäkrat genom ett etable-
ringsställe i en annan medlemsstat än den där 
den skadelidande har sin stadigvarande bo-
stad, och normalt hemmahörande i en annan 
medlemsstat än den där den skadelidande har 
sin stadigvarande bostad. Artikel 7 som gäll-
er oidentifierade fordon och försäkringsföre-
tag som inte kan identifieras skall även gälla 
olyckor som orsakas av sådana fordon från 
tredje land som omfattas av artiklarna 6 och 
7 i första direktivet om motorfordonsförsäk-
ring. 

Artikel 2 innehåller definitioner av begrep-
pen försäkringsföretag, etableringsställe, for-
don, skadelidande och den medlemsstat där 
fordonet är normalt hemmahörande. 

Enligt artikel 3 har de skadelidande vid 
olyckor som avses i detta direktiv rätt att rik-
ta anspråk direkt mot det försäkringsföretag 
som tillhandahåller ansvarsförsäkring för den 
ansvariga personen. 

Enligt artikel 4 skall alla försäkringsföretag 
som täcker de risker som klassificeras i klass 
10 under punkt A i bilagan till rådets första 
direktiv 73/239/EEG om samordning av la-
gar och andra författningar angående rätten 
att etablera och driva verksamhet med annan 
direkt försäkring än livförsäkring (fordonsan-
svar), utom fraktförares ansvar, utse en ska-
deregleringsrepresentant i varje medlemsstat 
utom den där de fick sin officiella auktorisa-
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tion. Skaderegleringsrepresentanten skall 
vara bosatt eller etablerad i den medlemsstat 
där han är utsedd. Försäkringsbolaget får fritt 
välja skaderegleringsrepresentant och denne 
kan arbeta för ett eller flera försäkringsbolag. 
Skaderegleringsrepresentanterna skall ha till-
räckliga befogenheter för att sköta ersätt-
ningsrelaterade uppgifter. De måste kunna 
behandla ärendet på det eller de språk som är 
officiella i den medlemsstat där den skadeli-
dande har sin stadigvarande bostad. 

Enligt direktivet skall försäkringsbolaget 
eller skaderegleringsrepresentanten inom tre 
månader från den dag när den skadelidande 
framställde sitt ersättningsanspråk antingen 
direkt till försäkringsföretaget för den som 
har orsakat olyckan eller mot dess skadere-
gleringsrepresentant, till försäkringsföretaget 
för den som har orsakat olyckan eller detta 
företags skaderegleringsrepresentant lämna 
ett motiverat ersättningsanbud i sådana fall 
då ansvaret inte bestrids och skadeersättning-
en har beräknats, eller inom den nämnda ti-
den lämna ett motiverat svar på vad som an-
förts i anspråket i sådana fall då ansvaret be-
strids eller inte klart har fastställts eller ska-
deersättningen inte har beräknats fullständigt. 

Ränta utgår på det ersättningsbelopp som 
den skadelidande erbjuds av försäkringsföre-
taget eller tillerkänns av domstol, om inget 
anbud lämnats inom tremånadersfristen. 
Medlemsstaterna skall dessutom föreskriva 
om förpliktelser och med dessa samman-
hängande förpliktelser för att säkerställa att 
en skadevållares försäkringsföretag eller dess 
skaderegleringsrepresentant i samband med 
ersättningsanbudsförfarandet handlar i enlig-
het med artikel 4. 

Enligt artikel 5 skall varje medlemsstat in-
rätta eller godkänna ett informationscentrum, 
som skall föra ett register över registrerings-
nummer för motorfordon som är normalt 
hemmahörande inom den ifrågavarande sta-
tens territorium, nummer på försäkringsbre-
ven samt då försäkringsbrevets giltighetstid 
har löpt ut även vid vilken tidpunkt försäk-
ringsskyddet slutade gälla, numret på det 
gröna kortet eller gränsförsäkringen om for-
donet omfattas av något sådant dokument, i 
artikel 4 nämnda försäkringsföretag och av 
dessa utsedda skaderegleringsrepresentanter, 
listan över de fordon som i varje medlemsstat 

har undantagits från skyldigheten att omfat-
tas av ansvarsförsäkring enligt bestämmel-
serna i artikel 4 a och 4 b i första direktivet  
om motorfordonsförsäkring, samt namnet på 
den myndighet eller det organ som svarar för 
ersättning till skadelidande och namnet på 
det organ som täcker fordonet i den med-
lemsstat där det är normalt hemmahörande 
Alternativt kan medlemsstaten samordna 
sammanställningen och spridningen av dessa 
uppgifter. Informationscentrumet är dessut-
om skyldigt att hjälpa behöriga personer att 
erhålla den nämnda informationen. Informa-
tionen skall arkiveras i sju år efter det att for-
donet har upphört att vara registrerat eller 
försäkringsavtalet har upphört att gälla. 

Försäkringsföretagen skall meddela infor-
mationscentrumen i samtliga medlemsstater 
namn och adress på den skaderegleringsre-
presentant som de har utsett i varje medlems-
stat. 

Enligt direktivet skall medlemsstaterna se 
till att den skadelidande har rätt att under sju 
år efter olyckan från informationscentrumet i 
den stat där han är bosatt, den medlemsstat 
där fordonet är normalt hemmahörande eller 
den medlemsstat där olyckan inträffade utan 
dröjsmål få information om det ersättnings-
ansvariga försäkringsföretaget och dess ska-
deregleringsrepresentant. Informationscent-
rumet ge den skadelidande namn och adress 
på fordonets ägare eller den som vanligtvis 
kör fordonet eller den registrerade innehava-
ren om den skadelidande har ett legitimt in-
tresse av att få denna information.  

I artikel 6 föreskrivs att varje medlemsstat 
skall inrätta eller godkänna ett skadeersätt-
ningsorgan. Skadelidande får kräva ersätt-
ning från skadeersättningsorganet i den med-
lemsstat där de har sin stadigvarande bostad 
om försäkringsföretaget eller dess skadere-
gleringsrepresentant, inom tre månader från 
det datum då den skadelidande framförde sitt 
ersättningsanspråk till försäkringsföretaget 
för det fordon vars användning orsakade 
olyckan eller till dess skaderegleringsrepre-
sentant, inte har lämnat ett motiverat svar på 
vad som anges i ersättningsanspråket, eller 
om försäkringsföretaget har underlåtit att 
utse en skaderegleringsrepresentant i den stat 
i vilken den skadelidande har sin stadigva-
rande bostad. Skadelidande får dock inte 
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framföra ersättningsanspråk till skadeersätt-
ningsorganet, om de har vidtagit rättsliga åt-
gärder direkt mot försäkringsföretaget.  

Skadeersättningsorganet skall ingripa inom 
två månader från den dag då den skadelidan-
de framför sitt ersättningsanspråk till organet 
men skall avbryta vidtagna åtgärder om för-
säkringsföretaget eller dess skadereglerings-
representant senare har lämnat ett motiverat 
svar på ersättningsanspråket. Skadeersätt-
ningsorganet skall omedelbart underrätta för-
säkringsföretaget för det fordon vars använd-
ning har orsakat olyckan eller skaderegler-
ingsrepresentanten, skadeersättningsorganet i 
den medlemsstat där det försäkringsföretag 
som har utfärdat försäkringsbrevet är etable-
rat, och den som orsakade olyckan, om denne 
är känd, om att det har mottagit ett ersätt-
ningsanspråk från den skadelidande och att 
det kommer att svara på anspråket inom två 
månader från det att detta framfördes. 

Det skadeersättningsorgan som har betalat 
ut ersättning till den skadelidande i den med-
lemsstat där denne har sin stadigvarande bo-
stad skall ha rätt att av skadeersättningsorga-
net i den medlemsstat där det försäkringsfö-
retag som har utfärdat försäkringsbrevet är 
etablerat, kräva ersättning för det belopp som 
har betalats ut som ersättning. Det sist nämn-
da organet skall sedan överta den skadeli-
dandes rättigheter mot den person som har 
orsakat olyckan eller dennes försäkringsföre-
tag om skadeersättningsorganet i den med-
lemsstat där den skadelidande har sin stadig-
varande bostad har ersatt denne för förlusten 
eller skadan.  

I artikel 7 föreskrivs att om det inte är möj-
ligt att identifiera fordonet eller om det inom 
två månader efter olyckan är omöjligt att 
identifiera försäkringsföretaget, kan den ska-
delidande ansöka om ersättning hos skadeer-
sättningsorganet i den medlemsstat där han 
har sin stadigvarande bostad. Skadeersätt-
ningsorganet skall därefter, i enlighet med de 
villkor som anges i artikel 6.2, ha ett ersätt-
ningsanspråk mot garantifonden i den med-
lemsstat där fordonet är normalt hemmahö-
rande. 

I artikel 8 föreskrivs om försäkringsföreta-
gets skyldighet att meddela namn och adress 
på de skaderegleringsrepresentanter som ut-
ses i varje medlemsstat utom i den medlems-

stat där auktorisationen söks. 
Enligt artikel 9 får medlemsstaterna god-

känna att den skaderegleringsrepresentant 
som har utsetts enligt artikel 4 utför de upp-
gifter som enligt artikel 12 a.4 i andra skade-
försäkringsdirektivet åligger den representant 
som skall utses enligt denna punkt, i det fall 
att försäkringsföretaget har försummat att 
utse en sådan representant. 

Enligt artikel 10 skall medlemsstaterna 
skall anta och offentliggöra de nationella la-
gar och andra författningar som är nödvändi-
ga för att följa detta direktiv. 

 
�/ � �	����� �������5� ��1��
�����  �

����� � ��	�������

�/�/� -5���1����
���

Huvudsyftet med propositionen är att kom-
plettera de på första, andra och tredje direkti-
vet om motorfordonsförsäkring baserade, i 
den gällande trafikförsäkringslagen ingående 
bestämmelserna på så sätt att de skadelidande 
vid trafikolyckor får bättre garantier för en 
likvärdig behandling oavsett var inom ge-
menskapen olyckorna inträffar. Det gällande 
gröna-kort-systemet löser inte de problem 
som uppkommer då den skadelidande skall 
rikta sitt anspråk mot en part som är bosatt i 
ett annat land samt mot ett försäkringsföretag 
som har fått auktorisation i det ifrågavarande 
landet. 

Med anledning av det fjärde direktivet om 
motorfordonförsäkring föreslås i trafikför-
säkringslagen vissa tillägg för att förbättra 
sådana skadelidandes ställning och ersätt-
ningsskydd som har råkat ut för en trafik-
olycka i någon annan stat än den medlems-
stat där de är stadigvarande bosatta. Av den-
na anledning föreslås att i trafikförsäkrings-
lagen tas in bestämmelser om skaderegler-
ingsrepresentant, informationscentrum och 
skadeersättningsorgan. 

 
�/�/� '�������������	�������

2.2.1. Skaderegleringsrepresentant 

Ett finländskt försäkringsbolag som bedri-
ver trafikförsäkring i Finland eller i någon 
annan EES-stat skall utse en skadereglerings-
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representant i varje annan EES-stat. På mot-
svarande sätt skall ett sådant i tredje land 
etablerat försäkringsbolag som bedriver tra-
fikförsäkringsverksamhet i Finland utse ska-
deregleringsrepresentanter i EES-staterna. En 
skaderegleringsrepresentant skall reglera er-
sättningsanspråken och betala ersättning i så-
dana fall då en trafikskada har orsakats i Fin-
land, i en annan EES-stat eller i tredje land 
som anslutit sig till gröna-kort-systemet, av 
ett fordon som är registrerat i Finland och 
försäkrat i ett finländsk försäkringsbolag, om 
den skadelidande är stadigvarande bosatt i 
någon annan EES-stat än Finland. Den ska-
delidande kan således i sin hemstat vända sig 
till ett finländskt försäkringsbolags skadere-
gleringsrepresentant och rikta sitt ersätt-
ningsanspråk till denne.  

Några exempel 
a) Det finländska trafikförsäkringsbolaget 

AB utser en skaderegleringsrepresentant i 
EES-staten 1. En i denna stat bosatt person 
trafikskadas i Finland. Olyckan har orsakats 
av ett i Finland registrerat fordon som är tra-
fikförsäkrat i bolaget AB. Den skadelidande 
kan efter att ha återvänt till den stat där han 
är stadigvarande bosatt (EES-staten 1) rikta 
sitt ersättningsanspråk till den skaderegler-
ingsrepresentant som bolaget AB utsett i 
hemstaten. 

b) En i EES-staten 1 bosatt person trafik-
skadas i EES-staten 2. Olyckan har orsakats 
av ett i Finland registrerat motorfordon som 
är trafikförsäkraft i bolaget AB. Den skadeli-
dande kan efter att från EES-staten 2 ha åter-
vänt till den stat där han har stadigvarande 
bosatt (EES-staten 1) rikta sitt ersättningsan-
språk till den skaderegleringsrepresentant 
som bolaget AB utsett i den staten. 

c) En i EES-staten 1 bosatt person trafik-
skadas i ett tredje land som har anslutit sig 
till gröna-kort-systemet. Olyckan har orsa-
kats av ett i Finland registrerat fordon som är 
trafikförsäkrat i bolaget AB. Den skadelidan-
de kan efter att ha återvänt till den stat där 
han är stadigvarande rikta sitt ersättningsan-
språk till den skaderegleringsrepresentant 
som bolaget AB har utsett i den staten. 

I syfte att säkerställa systemets funktion fö-
reslås att skaderegleringsrepresentanten skall 
ha befogenheter att företräda försäkringsbo-
laget och betala ut ersättningar. Dessutom 

skall skaderegleringsrepresentanten vara bo-
satt eller etablerad i den stat medlemsstat där 
han är utsedd, och han måste kunna använda 
det eller de språk som är officiella i den ska-
delidandes hemstat. Vidare föreslås att ska-
deregleringsrepresentanten skall inleda er-
sättningsförfarandet genom ett detaljerat svar 
(ersättningsanbud) inom tre månader efter att 
den skadelidande har lagt fram ett motiverat 
ersättningsanspråk. Om det inte kan bestäm-
mas vem som är ansvarig för en trafikskada 
eller om den orsakade skadan inte kan defi-
nieras, skjuts skaderegleringsrepresentantens 
skyldighet att lägga fram ett ersättningsanbud 
upp till dess att dessa uppgifter har inkom-
mit. På ersättningen utgår dröjsmålsränta i 
enlighet med räntelagen (633/1982). Vidare 
föreslås att en förutsättning för beviljande av 
koncession är att skaderegleringsrepresentan-
ter utses i de övriga EES-staterna samt att 
Försäkringsinspektionen i händelse av under-
låtelse i detta avseende kan vidta tillsynsåt-
gärder mot försäkringsbolaget. 

 
2.2.2. Informationscentrum 

Med tanke på den skadelidandes intressen 
föreslås bestämmelser om ett informations-
centrum, med uppgift att säkerställa snabb 
tillgång till sådan information som behövs 
med anledning av trafikskador. Enligt försla-
get skall informationscentrumet samordna 
sammanställningen och spridningen av de 
uppgifter som särskilt nämns i lagen. Under 
de i lagen nämnda förutsättningarna har en 
sådan skadelidande rätt att få lagstadgad in-
formation från Finlands informationscent-
rum, förutsatt att han är stadigvarande i Fin-
land eller har råkat ut för en trafikolycka som 
orsakats av ett i Finland registrerat motorfor-
don eller för en trafikolycka i Finland. En 
förutsättning för att den skadelidande skall få 
sådan information är att den skadelidande är 
bosatt i en EES-stat, att det motorfordon som 
orsakat trafikskadan är registrerat och trafik-
försäkrat i en EES-stat och att trafikskadan 
har inträffat i någon annan EES-stat än den 
stat där den skadelidande är bosatt eller att 
trafikskadan har inträffat i ett tredje land som 
har anslutit sig till gröna-kort-systemet. En-
ligt propositionen har den skadelidande rätt 
att i sju år efter olyckan få sådan information 
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som avses här. I propositionen föreslås att 
Trafikförsäkringscentralen skall verka som 
informationscentrum. 

Trafikförsäkringscentralen har redan med 
stöd av de gällande bestämmelserna rätt att 
för trafikförsäkringsverksamheten få infor-
mation ur det fordonsregister som upprätt-
hålls av Fordonsförvaltningscentralen. Efter-
som Trafikförsäkringscentralen inom ramen 
för gröna-kort-systemet har skött regleringen 
av skador som utländska fordon orsakat i 
Finland, har den erfarenhet av andra staters 
ersättningssystem och fungerande kontakter 
med motsvarande organisationer i de övriga 
medlemsstaterna. Också från ekonomisk 
synpunkt måste det anses vara ändamålsen-
ligt att Trafikförsäkringscentralen verkar som 
informationscentrum, eftersom skötseln av 
uppgifterna med beaktande av de existerande 
resurserna inte i någon större utsträckning 
väntas öka centralens kostnader eller perso-
nalbehov. 

 
2.2.3. Skadeersättningsorgan 

I propositionen föreslås bestämmelser om 
det skadeersättningsorgan till vilket skadeli-
dande som är stadigvarande bosatta i Finland 
kan rikta sina ersättningsanspråk, om det för 
skadan ansvariga försäkringsbolaget har un-
derlåtit att utse en skaderegleringsrepresen-
tant i Finland eller om det ansvariga försäk-
ringsbolaget eller dess skaderegleringsrepre-
sentant inte med anledning av ersättningsan-
språket har givit ett motiverat svar inom tre 
månader efter att den skadelidande lagt fram 
sitt ersättningsanspråk. En allmän förutsätt-
ning för ersättningsanspråk är att det motor-
fordon som orsakat trafikskadan är registrerat 
och trafikförsäkrat i någon annan EES-stat än 
Finland och att trafikskadan har inträffat i 
någon annan EES-stat än Finland eller i ett 
sådant tredje land som har anslutit sig till 
gröna-kort-systemet. 

Om det inte är möjligt att identifiera motor-
fordonet som har orsakat en trafikskada eller 
om det är omöjligt att identifiera det ansvari-
ga försäkringsbolaget inom två månader efter 
olyckan, kan en skadelidande som är stadig-
varande bosatt i Finland ansöka om ersätt-
ning hos skadeersättningsorganet, förutsatt 
att det motorfordon som orsakat trafikskadan 

är registrerat och trafikförsäkrat i Finland el-
ler i en annan EES-stat och olyckan har in-
träffat i någon annan EES-stat än Finland el-
ler i ett tredje land som har anslutit sig till 
gröna-kort-systemet eller trafikskadan har or-
sakats av ett motorfordon som är registrerat i 
ett tredje land och olyckan har inträffat i nå-
gon annan EES-stat än Finland. Syftet med 
bestämmelsen om skadeersättningsorganet är 
att säkerställa att en skadelidande inte blir 
utan sin rättmätiga ersättning. 

Propositionen innehåller också bestämmel-
ser om skadeersättningsorganets regressrätt. I 
propositionen föreslås att uppgifterna som 
skadeersättningsorgan skall skötas av Trafik-
försäkringscentralen, som också verkar som 
den nationella garantifond som avses i 17 § 
trafikförsäkringslagen och som är primärt an-
svarig för trafikskador som i Finland orsakas 
av oförsäkrade, oidentifierade motorfordon 
eller utländska motorfordon.  

 
2.2.4. Rätten att rikta ersättningsanspråk di-
rekt mot försäkringsgivaren 

I 1 § 2 mom. och 67 § lagen om försäk-
ringsavtal föreskrivs om skadelidandes rätt 
att vid ansvarsförsäkring kräva ersättning di-
rekt av försäkringsgivaren. Tillämpningen av 
trafikförsäkringslagen (543/1994) har också 
baserats på den skadelidandes rätt att kräva 
ersättning direkt av försäkringsbolaget. För 
tydlighetens skull föreslås emellertid att i tra-
fikförsäkringslagen tas in en uttrycklig be-
stämmelse om rätten att rikta ersättningsan-
språk direkt till ersättningsgivaren. 

 
6/ � �	����� ��������	�����	�
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Enligt förslaget skall ett finländskt försäk-
ringsbolag som bedriver trafikförsäkring i 
Finland eller i någon annan EES-stat och ett 
sådant försäkringsbolag i tredje land som be-
driver trafikförsäkring i Finland utse en ska-
deregleringsrepresentant i varje annan EES-
stat. Skaderegleringsrepresentanten kan vara 
en fysisk eller juridisk person som har till-
räcklig sakkunskap för skötsel av ersätt-
ningsärenden. Som sådana representanter kan 
i praktiken verka t.ex. samarbetande försäk-
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ringsbolag, skaderegleringsföretag och advo-
katbyråer. Eftersom försäkringsbolagen kan 
baka in kostnaderna för skaderegleringsre-
presentanterna i trafikförsäkringspremierna, 
kommer de inte att åsamka staten några kost-
nader. Propositionen beräknas inte återverka 
på försäkringspremierna i någon större ut-
sträckning. Trafikförsäkringscentralen kom-
mer enligt förslaget att verka som informa-
tionscentrum och skadeersättningsorgan. 

 
6/�/� 7�	�����	�����	�

Förslaget leder till en märkbar förbättring 
av sådana skadelidandes ställning vilka under 
ett tillfälligt besök i en annan EES-stat råkar 
ut för en trafikolycka som orsakats av ett mo-
torfordon som är registrerat och försäkrat i 
någon annan EES-stat än den stat där den 
skadelidande är bosatt. Förslaget tryggar 
också bättre än den gällande lagen den ska-
delidandes rätt till ersättning vid olyckor som 
har inträffat utanför EES. En Finländsk ska-
delidande kan efter återkomsten till hemlan-
det vända sig direkt till de ansvariga försäk-
ringsgivarens skaderegleringsrepresentant 
och framföra sitt ersättningsanspråk på sitt 
modersmål. Informationscentrumet utgör ett 
effektivt komplement när det gäller den ska-
delidandes rättsliga ställning och ersättnings-
skydd, genom att hjälpa behöriga personer att 
få information om trafikskadan. I sista hand 

kan den skadelidande vända sig till skadeer-
sättningsorganet för att få ersättning, t.ex. i 
situationer där det ansvariga försäkringsbola-
get inte har kunnat identifieras. 

 
8/ � .	��
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Lagförslaget har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet, i 
samarbete med företrädare för Trafikförsäk-
ringscentralen. Under beredningen hördes 
sakkunniga från kommunikationsministeriet, 
Fordonsförvaltningscentralen och Konsu-
menternas försäkringsbyrå. Också justitiemi-
nisteriet och Försäkringsinspektionen har 
kontaktats under beredningen. 

 
8/�/� %��5���
���

Justitieministeriet, kommunikationsmini-
steriet, Försäkringsinspektionen, Fordonsför-
valtningscentralen, Finska Försäkringsbola-
gens Centralförbund, Trafikförsäkringscen-
tralen och Konsumenternas försäkringsbyrå 
har på begäran ge utlåtanden om proposi-
tionsförslaget. 
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11 a §. En ny 11 a § föreslås bli fogad till 3 
kap. trafikförsäkringslagen.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall den skadelidande ha rätt att rikta sitt er-
sättningsanspråk direkt mot den för skadan 
ansvariga partens försäkringsgivare. Enligt 
finländsk lagstiftning har principen om den 
skadelidandes direkta talerätt redan införts 

med stöd av 1 § 2 mom. och 67 § lagen om 
försäkringsavtal samt i 11 och 12 § trafikför-
säkringslagen. För tydlighetens skull föreslås 
emellertid att en uttrycklig bestämmelse om 
saken tas in i trafikförsäkringslagen. Rätten 
att rikta ersättningsanspråket direkt till för-
säkringsgivaren utsträcks således också till 
den som har blivit lidande i samband med en 
sådan trafikskada som definieras i föreslagna 
3 a kap. 14 a §. Bestämmelsen motsvarar ar-
tikel 3 i det fjärde direktivet motorfordons-
försäkring (nedan direktivet). 
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3 a kap. #	����������	�������	�������
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Till trafikförsäkringslagen föreslås bli fogat 
ett nytt 3 a kap. med nya 14 a – 14 m §. Ge-
nom de föreslagna paragraferna träder direk-
tivet i kraft nationellt. 

14 a §. I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om tillämpningsområdet för 3 a kap. 
Dessutom föreslås i paragrafen bestämmelser 
om att försäkringsbolag som bedriver trafik-
försäkring i Finland skall utse skaderegler-
ingsrepresentanter i de övriga EES-staterna 
samt om skaderegleringsrepresentanternas 
uppgifter och om försäkringsbolags och des-
sas skaderegleringsrepresentanters skyldighet 
att betala ersättning till skadelidande som är 
bosatta i en EES-stat. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall samtliga försäkringsbolag som har fått 
koncession i Finland och som täcker de ris-
ker som hänförs till skadeförsäkringsklass 
10, utse en skaderegleringsrepresentant i var-
je annan EES-stat än Finland. Med försäk-
ringsbolag avses ett finländskt försäkringsbo-
lag eller ett sådant försäkringsbolag i tredje 
land som avses i lagen om utländska försäk-
ringsbolag (398/1995). Skaderegleringsre-
presentanten kan vara antingen en fysisk eller 
en juridisk person som har tillräcklig sakkun-
skap för skötsel av ersättningsärenden. Som 
sådana representanter kan verka t.ex. advo-
katbyråer, skaderegleringsföretag och försäk-
ringsbolag. Momentet motsvarar artikel 4.1 
första meningen i direktivet. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om skaderegleringsrepresentantens 
grundläggande uppgifter och om ersättning 
vid olyckor som har inträffat i någon annan 
EES-stat än Finland eller i något annat land 
som anslutit sig till gröna-kort-systemet än 
en EES-stat. Skaderegleringsrepresentanten 
skall handlägga och reglera ersättningsan-
språk som föranleds av trafikskador. Enligt 
momentet är skaderegleringsrepresentanten 
skyldig att vidta handläggnings- och skade-
regleringsåtgärder med anledning av trafik-
skador som har inträffat i någon annan EES-
stat än den stat där den skadelidande är bosatt 
eller i ett sådant tredje land vars nationella 
byrå enligt artikel 1.3 i första direktivet om 
motorfordonsförsäkring har anslutit sig till 

gröna-kort-systemet, under förutsättning att 
den skadelidande är bosatt i en EES-stat och 
olyckan har orsakats av ett motorfordon som 
är försäkrat i en annan EES-stat och som är 
normalt hemmahörande i en annan EES-stat 
än den där den skadelidande är stadigvarande 
bosatt. Exempel på typiska trafikskadesitua-
tioner där ett finländskt försäkringsbolag 
skall vidta sådana åtgärder som avses i 2 
mom.: 

1) En person som är bosatt i någon annan 
EES-stat än Finland skadas i en trafikolycka i 
Finland och de fordon som orsakade olyckan 
är registretat och försäkrat i Finland. Då den 
skadelidande återvänt till den stat där han är 
bosatt kan han rikta sitt ersättningsanspråk 
mot den i den ovan nämnda EES-staten verk-
samma skaderegleringsrepresentanten för det 
försäkringsbolag som har beviljat försäkring-
en i Finland. 

2) En person som är bosatt i någon annan 
EES-stat än Finland skadas i en trafikolycka i 
en tredje EES-stat. Trafikolyckan har orsa-
kats av ett motorfordon som är registrerat 
och försäkrat i Finland. Då den skadelidande 
har återvänt från det tredje EES-landet till 
den stat där han är stadigvarande bosatt kan 
han rikta sitt ersättningsanspråk mot den i 
den stat där den skadelidande är bosatt verk-
samma skaderegleringsrepresentanten för det 
försäkringsbolag som har beviljat försäkring-
en i Finland. 

3) En person som är bosatt i någon annan 
EES-stat än Finland skadas i en trafikolycka i 
en tredje stat som inte hör till EES men nog 
till gröna-kort-systemet. Olyckan har orsa-
kats av ett motorfordon som är registrerat 
och försäkrat i Finland. Den skadelidande 
kan efter att ha återvänt från den tredje staten 
till den stat där han är stadigvarande bosatt 
rikta sitt ersättningsanspråk mot den i den 
stat där den skadelidande är bosatt verksam-
ma skaderegleringsrepresentanten för det för-
säkringsbolag som har beviljat försäkringen i 
Finland. 

Momentet motsvarar artiklarna 1.1, 1.2 och 
4.1 i direktivet. Närmare bestämmelser om 
skaderegleringsrepresentanten finns i 14 b – 
14 e §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
skall de bestämmelser om informationscent-
rumet  som  ingår  i 14 f – 14 h § och de be-
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stämmelser om ersättningsförfarandet när tra-
fikskadan har orsakats av ett oidentifierat 
motorfordon om ingår i 14 m § tillämpas 
också i sådana fall då ett motorfordon som 
orsakat trafikskadan är försäkrat i samma 
EES-stat eller är normalt hemmahörande i 
samma EES-stat som den där den skadeli-
dande har sin stadigvarande bosatt. Momen-
tet motsvarar artikel 1.1.2 och 1.2 i direkti-
vet. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs om tillämpning av 14 m § också i det 
fall att en trafikskada som inträffat i någon 
annan EES-stat än den där den skadelidande 
år bosatt har orsakats av ett motorfordon som 
är normalt hemmahörande i ett tredje land 
vars nationella byrå som avses i artikel 1 i 
första direktivet om motorfordonsförsäkring 
har anslutit sig till gröna-kort-systemet, eller 
i det fall att trafikskadan har inträffat i något 
annat tredje land. Momentet motsvarar arti-
kel 1.3. i direktivet. 

14 b §. I denna paragraf föreskrivs i över-
ensstämmelse med artikel 4.1 i direktivet att 
skaderegleringsrepresentanten skall vara bo-
satt eller etablerad i den EES-stat där han är 
utsedd, samt i överensstämmelse med artikel 
4.3 att skaderegleringsrepresentanten kan ar-
beta för ett eller flera försäkringsbolag. 

14 c §. I denna paragraf föreskrivs om för-
säkringsbolagets skyldighet att meddela in-
formationscentrumen i samtliga EES-stater 
namn och adress på skaderegleringsrepresen-
tant som de har utsett i EES-staterna. Försäk-
ringsbolaget skall också meddela eventuella 
förändringar i uppgifterna. Paragrafen mot-
svarar artikel 5.2 i direktivet. 

14 d §. Enligt den föreslagna paragrafens 1 
mom. skall skaderegleringsrepresentanterna 
ha tillräckliga befogenheter för att företräda 
försäkringsbolaget vid handläggningen och 
regleringen av ersättningsanspråk som upp-
står genom trafikolyckor och för att tillmö-
tesgå de skadelidandes anspråk till fullo.  

Enligt 2 mom. måste skaderegleringsrepre-
sentanterna kunna behandla ärendet på det el-
ler de språk som är officiella i den medlems-
stat där den skadelidande har sin bostad.  

Paragrafen motsvarar artikel 4.5 i direkti-
vet. 

14 e §. Denna paragraf innehåller mot arti-
kel 4.6 i direktivet svarande bestämmelser 

om försäkringsbolagets eller dess skadere-
gleringsrepresentants skyldigheter när det 
gäller betalning av betalning av ersättning, 
lämnande av motiverat ersättningsanbud 
samt erforderliga påföljder i det fall att be-
stämmelserna i 3 a kap. inte iakttas. Syftet 
med paragrafen är att förmå försäkringsgiva-
ren att inom en skälig tid lägga fram sitt er-
sättningsavgörande. Syftet är att undvika att 
försäkringsgivaren i onödan skjuter upp av-
görandet av ärendet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall försäkringsbolaget eller dess skadere-
gleringsrepresentant inom tre månader efter 
den dag då den skadelidande har lagt fram 
sitt ersättningsanspråk antingen ersätta trafik-
skadan eller lämna ett motiverat ersättnings-
anbud, i det fall att ansvaret inte bestrids och 
skadeersättningen har beräknats. Med ett mo-
tiverat ersättningsanbud avses försäkringsbo-
lagets eller skaderegleringsrepresentantens 
anbud, inklusive en utredning om skadeer-
sättningens grunder och belopp. Ersättnings-
beslutet eller ett motiverat anbud skall enligt 
förslaget framläggas skriftligen och på  vilka 
grunder ansvaret och skadorna har beräknats. 
Om den skadelidande inte godkänner ersätt-
ningsanbudet, kan han hänskjuta ersättnings-
ärendet till en domstol för avgörande. Om 
förutsättningarna för skadeansvaret inte klart 
kan fastställas eller om skadeersättningen 
inte har beräknats fullständigt, skjuts försäk-
ringsgivarens skyldighet att lämna ersätt-
ningsanbud upp tills dessa uppgifter förelig-
ger. Försäkringgivaren skall emellertid i så 
fall ge den skadelidande ett sådant motiverat 
svar som avses i 2 mom. Momentet motsva-
rar artikel 4.6 första stycket punkt a i direkti-
vet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall försäkringsbolaget eller dess skadere-
gleringsrepresentant inom den tid som nämns 
i 1 mom. lämna ett motiverat svar på vad 
som anförts i anspråket i sådana fall då an-
svaret bestrids eller inte klart har fastställts 
eller skadeersättningen inte har beräknats 
fullständigt. Momentet motsvarar artikel 4.6 
första stycket punkt  b i direktivet. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om dröjsmålsräntor. Om försäkrings-
bolaget eller dess skaderegleringsrepresen-
tant inte har ersatt en trafikskada eller lämnat 
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ett motiverat ersättningsanbud inom den fast-
ställda tre månaders tiden i enlighet med 1 el-
ler 2 mom. skall ränta betalas på den ersätt-
ningssumma som betalas till den skadelidan-
de. Om ersättningsansvaret eller skadornas 
storlek, av någon orsak som inte är beroende 
av försäkringsbolaget, har klarlagts först vid 
en senare tidpunkt än tre månader efter att er-
sättningsanspråket lagts fram, skall ränta 
emellertid inte betalas förrän räknat från den 
först nämnda tidpunkten. Momentet motsva-
rar artikel 4.6 andra stycket direktivet. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. finns 
bestämmelser om påföljderna i det fall att 
försäkringsbolaget eller dess skaderegler-
ingsrepresentant inte iakttar bestämmelserna 
i 1 – 3 mom. Momentet innehåller en hänvis-
ning till de bestämmelser om tillsynen över 
försäkringsbolag som ingår i 14 kap. lagen 
om försäkringsbolag (1062/1979) och i 7 
kap. lagen om utländska försäkringsbolag. 
Momentet motsvarar de bestämmelser om 
påföljderna som ingår i artikel 4.6 första 
stycket första meningen i direktivet. 

14 f §. Enligt denna paragraf skall Trafik-
försäkringscentralen verka som det nationella 
informationscentrum som avses i artikel 5 i 
direktivet. Trafiksäkerhetscentralen skall 
hjälpa skadelidande att klarlägga skadevålla-
rens försäkringsgivare och försäkringsgiva-
rens i den stat där ersättningssökanden är bo-
satt etablerade skaderegleringsrepresentant, 
för att den skadelidande skall kunna söka er-
sättning enligt vad som föreskrivs i 14 g och 
14 h §. 

14 g §. I denna paragraf ingår bestämmel-
ser om Trafikförsäkringscentralens skyldig-
het att sammanställningen och spridningen 
av uppgifter som har betydelse för att den 
skadelidande skall få ersättning, samt be-
stämmelser om rätten att få uppgifter av re-
gisterförare. Paragrafen motsvarar artikel 5.1 
i direktivet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall Trafikförsäkringscentralen samordna 
sammanställningen och spridningen av upp-
gifter som har betydelse för att den skadeli-
dande skall få ersättning i sådana trafikskade-
fall som avses i 14 §. I den föreslagna para-
grafens 2 mom. finn en uppräkning av den 
information som Trafikförsäkringscentralen 
behöver för skötseln av sina uppgifter och i 3 

mom. nämns vilka som är skyldiga att lämna 
uppgifterna. För närvarande registrerar Tra-
fikförsäkringscentralen inte själv alla uppgif-
ter som avses i 2 mom., utan en del av dem 
finns i Fordonsförvaltningscentralens register 
eller hos försäkringsbolagen. Av denna an-
ledning är det inte ändamålsenligt att Trafik-
försäkringscentralen inrättar nya register med 
motsvarande uppgifter som Fordonsförvalt-
ningscentralens nuvarande register eller de 
register som försäkringsbolagen upprätthål-
ler. Det som i paragrafens 1 mom. föreskrivs 
om sammanställning och spridning av infor-
mation förpliktar endast Trafiksäkerhetscen-
tralen att tillhandahålla de i direktivet angiv-
na uppgifterna, oberoende av vilket register 
de härstammar från. Från ersättningstagarens 
synpunkt är det viktigt att alla ur olika källor 
hämtade uppgifter sammanställs och finns 
tillgängliga på ett och samma ställe. Momen-
tet innehåller också en bestämmelse om in-
formationscentrumets skyldighet att hjälpa 
behöriga personer att få den information som 
de behöver. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. finns 
en uppräkning av de uppgifter som skall 
sammanställas och spridas i enlighet med 1 
mom. De registernummer som avses i 1 
punkten finns i Fordonsförvaltningscentra-
lens fordonsregister som Trafikförsäkrings-
centralen använder fast anslutning. Försäk-
ringsbolagen ger på begäran Trafikförsäk-
ringscentralen de nummer på trafikförsäk-
ringsavtal som avses i 2 punkten. Den upp-
gift om tidpunkten då försäkringen slutade 
gälla som avses i 3 punkten lämnas också på 
begäran av vederbörande försäkringsbolag. 
Momentets 4 punkt gäller numret på det grö-
na kortet eller gränsförsäkringen. Trafikför-
säkringscentralen beviljar utländska motor-
fordon gränsförsäkring, vilket innebär att 
Trafikförsäkringscentralen redan för ett re-
gister över gränsförsäkringarnas nummer. 
Försäkringsbolagen för inte ännu något regis-
ter över gröna kort.  Bolagen skall därför i 
sina egna register föra in uppgifterna om de 
gröna kort som de beviljat. Trafikförsäk-
ringscentralen kan också fråga bolaget om 
gröna-kort-nummer. Enligt 5 punkten skall 
uppgifter sammanställas om de försäkrings-
bolag om nämns i 14 a § samt om de skade-
regleringsrepresentanter som dessa har utsett. 
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För närvarande ha dessa uppgifter inte sam-
manställts centraliserat, vilket innebär att 
Trafikförsäkringscentralen måste inrätta ett 
nytt register för dem. Enligt 15 § 1 mom. tra-
fikförsäkringslagen behöver staten inte tra-
fikförsäkra sina motorfordon. Enligt före-
slagna 6 punkten skall åtgärder vidtas också 
för sammanställning av uppgifter om statens 
motorfordon. Statskontoret för ett register 
över statsägda motorfordon. Ur detta får Tra-
fikförsäkringscentralen uppgifter vid behov. 
Försvarsmakten för ett särskilt register över 
militärfordon. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. finns 
bestämmelser om Trafikförsäkringscentra-
lens rätt att få uppgifter av de myndigheter 
och försäkringsbolag som svarar för sam-
manställningen och arkivering av den infor-
mation som avses i 2 mom. De myndigheter 
som avses här är för närvarande Fordonsför-
valtningscentralen och Statskontoret. De som 
svarar för sammanställningen och arkivering 
av informationen skall se till att informatio-
nen hålls tillgänglig för Trafikförsäkrings-
centralen i sju år efter att fordonet har avregi-
strerats eller försäkringsavtalet har upphört 
att gälla. 

14 h §. I denna paragraf föreskrivs om Tra-
fikförsäkringscentralens skyldighet att föra 
register över skaderegleringsrepresentanter-
na, ge information till skadelidande samt 
samarbeta med andra EES-staters informa-
tionscentra. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
skall Trafikförsäkringscentralen föra register 
över samtliga i EES-staterna verksamma för-
säkringsbolags skaderegleringsrepresentan-
ter. Trafikförsäkringscentralens rätt att få 
uppgifter om skaderegleringsrepresentanter-
na är baserad på artikel 8 i direktivet, enligt 
vilken sådana i EES-staterna etablerade tra-
fikförsäkringsbolag som avses i artikel 5.1 
punkt a stycke 3 är skyldiga att meddela 
samtliga medlemsstaters informationscent-
rum namn och adress på skaderegleringsre-
presentanter som de har utsett i varje med-
lemsstat. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs i Trafikförsäkringscentralens skyldig-
het att i sju års tid efter en trafikskada utan 
dröjsmål ge den skadelidande information 
om försäkringsföretaget, försäkringsavtalets 

nummer och försäkringsföretagets skadere-
gleringsrepresentant i sådana fall då den ska-
delidande är bosatt i Finland eller det fordon 
som orsakat skadan är registrerat i Finland 
eller trafikskadan har inträffat i Finland. 
Grundläggande förutsättningar för erhållande 
av information är dessutom att i lagens 14 a § 
2 och 3 mom. angivna villkor uppfylls. 

Avsikten med den föreslagna paragrafens 2 
mom. är att säkerställa den skadelidandes rätt 
att lägga fram sitt ersättningsanspråk efter att 
ha fått veta vem det kan riktas mot. Momen-
tet motsvarar artikel 5.3 första stycket i di-
rektivet. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att Trafikförsäkringscentralen skall ge 
den skadelidande namn och adress på ägaren 
till det fordon som har orsakat skadan  eller 
den registrerade innehavaren om den skade-
lidande har ett legitimt intresse av att få den-
na information. För att den skadelidande 
skall kunna kräva ersättning räcker det i all-
mänhet att han får reda på fordonets försäk-
ringsgivare. På så sätt kan den skadelidande 
utnyttja sin rätt att kräva ersättning direkt av 
försäkringsgivaren. Den skadelidande har ett 
sådant legitimt intresse som avses i momen-
tet då han behöver informationen för sitt er-
sättningsärende. Det kan då vara nödvändigt 
att den skadelidande har tillgång till uppgifter 
om motorfordonets ägare eller om den som 
vanligtvis kör fordonet. Dessa uppgifter får 
Trafikförsäkringscentralen antingen av för-
säkringsbolaget eller av Fordonsförvalt-
ningscentralen eller av en annan EES-stats 
informationscentrum. Momentet motsvarar 
artikel 5.4 i direktivet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
skall Trafikförsäkringscentralen samarbeta 
med andra EES-staters informationscentra 
för att skaffa den information till skadelidan-
de som avses i 2 mom. Det är nödvändigt att 
informationscentra samarbetar för att det 
skall vara möjligt att i den stat där den skade-
lidande är bosatt få redan på ett i en annan 
EES-stat registrerat motorfordons register-
nummer och namnet på försäkringsföretaget. 
Momentet motsvarar artikel 5.3 andra stycket  
i direktivet.  

Den föreslagna paragrafens 5 mom. inne-
håller en bestämmelse om att Trafikförsäk-
ringscentralen skall meddela den skadelidan-
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de vilken myndighet som skall svara för er-
sättningen om det motorfordon som orsakat 
skadan har befriats från försäkringsskyldig-
heten. Bestämmelsen gäller i praktiken in-
formation som ges av Statskontoret. Momen-
tet motsvarar artikel 5.4 andra och tredje 
stycket. 

14 i §. I denna paragraf föreskrivs att Tra-
fikförsäkringscentralen skall fungera som det 
nationella skadeersättningsorgan som avses i 
artikel 6 i direktivet. Nedan i 14 j–14 l § 
finns bestämmelser om Trafikförsäkringscen-
tralens skyldighet att vidta åtgärder då det 
fordon som orsakat skadan har en försäk-
ringsgivare som underlåtit att utse en skade-
regleringsrepresentant i den stat där den ska-
delidande är bosatt eller då försäkringsgiva-
ren eller dennes skaderegleringsrepresentant 
inte har lämnat ett motiverat svar på den ska-
delidandes ersättningsanspråk eller har för-
kastat ersättningsanspråket utan att motivera 
beslutet. Paragrafen motsvarar artikel 6.1 
första stycket i direktivet. 

14 j §. Denna paragraf innehåller bestäm-
melser om den skadelidandes rätt att ansöka 
om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen, 
som verkar som skadeersättningsorgan i Fin-
land. Ersättning kan sökas endast av en ska-
delidande som är stadigvarande bosatt i Fin-
land, för sådana skador som avses i 14 a § 2 
mom. Det förutsätts således i detta fall att det 
fordon som har orsakat trafikskadan är regi-
strerat och trafikförsäkrat i en annan EES-stat 
än Finland och att trafikskadan har inträffat i 
en annan EES-stat än Finland eller att den 
har inträffat i ett tredje land som har anslutit 
sig till gröna-kort-systemet. 

Enligt 1 mom. kan ersättning sökas hos 
centralen för det första i det fall att ett ut-
ländskt försäkringsbolag eller dess skadere-
gleringsrepresentant inte har lämnat ett moti-
verat svar inom tre månader inom tre måna-
der efter att anspråket framfördes. Med en 
underlåtelse att lämna ett motiverat svar kan 
jämställas också ett förkastande av ersätt-
ningsanspråket, utan att upplysa den skadeli-
dande om grunderna för beslutet. Ersättning 
kan dessutom sökas hos centralen i det fall 
att försäkringsbolaget inte har utsett någon 
skaderegleringsrepresentant i Finland. Om 
den skadelidande i det sist nämnda fallet har 
riktat sitt ersättningsanspråk direkt mot det 

försäkringsbolag som är ersättningsansvarigt 
för skadan och fått bolagets svar inom den 
angivna tre månaders tiden efter att anspråket 
framfördes, har den skadelidande inte längre 
någon rätt att rikta ersättningsanspråk mot 
Trafikförsäkringscentralen. Momentet mot-
svarar artikel 6.1 andra stycket i direktivet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan Trafikförsäkringscentralen inte uppta ett 
ersättningsärende till behandling om den 
skadelidande har vidtagit rättsliga åtgärder 
direkt mot försäkringsbolaget. En förutsätt-
ning för behandlingsförbudet är att ärendet är 
anhängigt vid en allmän domstol. Momentet 
motsvarar artikel 6.1 tredje stycket i direkti-
vet. 

14 k §. Enligt den föreslagna paragrafens 1 
mom. skall Trafikförsäkringscentralen vidta 
åtgärden inom två månader från den dag då 
den skadelidande framför sitt ersättningsan-
språk i enlighet med 14 j §. Trafikförsäk-
ringscentralen får emellertid inte fortsätta 
behandlingen om försäkringsbolaget eller 
dess skaderegleringsrepresentant under be-
handlingen av ersättningsärendet har lämnat 
ett motiverat svar på ersättningsanspråket. 
Momentet motsvarar artikel 6.1 fjärde styck-
et i direktivet.  

För att försäkringsgivaren och dess repre-
sentant, skadeersättningsorganet skadeersätt-
ningsorganet på försäkringsgivarens verk-
samhetsort och skadevållaren skall ha möj-
lighet att framföra sina synpunkter på ersätt-
ningsanspråket, föreskrivs i 2 mom. att Tra-
fikförsäkringscentralen skall underrätta dessa 
om ersättningsanspråket. Skadevållaren skall 
underrättas endast i det fall att centralen kän-
ner till dennes identitet. Anmälningsskyldig-
heten har ingen betydelse för behandlingen 
av ersättningsärendet vid Trafikförsäkrings-
centralen. Momentet motsvarar artikel 6.1 
femte stycket i direktivet. 

14 l §. Trafikförsäkringscentralen har efter 
ha ersatt en i Finland stadigvarande bosatt 
skadelidande skada, enligt den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. rätt att återkräva den betal-
da ersättningen av skadeersättningsorganet i 
den EES-stat där försäkringsgivaren är eta-
blerad. Detta innebär att den skadelidandes 
rätt mot skadevållaren eller dennes försäk-
ringsbolag i enlighet med artikel 6.2 andra 
stycket i direktivet övergår på den nämnda 
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skadeersättningsorganet. Momentet motsva-
rar artikel 6.2 första stycket i direktivet.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall Trafikförsäkringscentralen betala gott-
görelse till skadeersättningsorganet i den 
andra EES-staten då försäkringsgivaren är 
etablerad i Finland och den skadelidande är 
bosatt i den ifrågavarande EES-staten, vars 
skadeersättningsorgan har betalat ersättning-
en. Härvid övergår den skadelidandes rätt 
mot skadevållaren eller dennes försäkrings-
bolag på motsvarande sätt på Trafikförsäk-
ringscentralen till den del som skadeersätt-
ningsorganet i den nämnda EES-staten har 
betalt ersättning för skadan. Momentet mot-
svarar artikel 6.2 andra stycket i direktivet. 

14 m §. I denna paragraf föreskrivs om er-
sättningsförfarandet då det inte är möjligt att 
identifiera det i 14 a § avsedda fordon som 
har orsakat en trafikskada eller om det inte 
inom två månader efter olyckan är möjligt att 
identifiera det ersättningsskyldiga försäk-
ringsbolaget. Enligt den föreslagna paragra-
fen har en i Finland bosatt skadelidande i så 
fall rätt att rikta sin ersättningsansökan till 
Trafikförsäkringscentralen. Centralen får i så 
fall regressrätt till den del som den blir 
tvungen att betala ersättning till den skadeli-
dande. Om det ersättningsskyldiga försäk-
ringsföretaget inte kan identifieras får centra-
len kräva den betalda ersättningen av den na-
tionella garantifonden i den EES-stat där det 
fordon som orsakat skadan är normalt hem-
mahörande. I 17 § 1 mom. trafikförsäkrings-
lagen finns bestämmelser om garantifonden. 
Om ett fordon inte kan identifieras får Tra-
fikförsäkringscentralen enligt förslaget åter-
kräva den ersättning som den har betalt hos 
den nationella garantifonden i den stat där 
skadan inträffade. Motsvarande förfarande 
gäller också i det fall att skadan har orsakats 
av ett oidentifierat fordon från ett tredje land. 
Enligt den föreslagna paragrafen har centra-
len rätt att återkräva betalda ersättningar en-
dast under de förutsättningar som anges i 14 l 
§. Paragrafen motsvarar artikel 7 och artikel 
1.3 i direktivet. 

 
���������	
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�����
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�

Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 
1 januari 2002. En särskild förordning av 

statsrådet   föreslås   om  ikraftträdandet av 
14 i—14 m §. 

 
�/�/� *��������
	�����������/���;��1������

���/����;������������	���	���������

2 kap. 3�	���	������������
��
��
 
2 §. Till denna paragraf föreslås bli fogat 

ett nytt 3 mom. som förpliktar försäkringsbo-
lag att i sin ansökan om koncession för be-
drivande av trafikförsäkring uppge namn och 
adress på de skaderegleringsrepresentanter 
som utses i varje annan EES-stat. En förut-
sättning för att försäkringsbolaget skall bevil-
jas koncession för trafikförsäkring är att det 
utser skaderegleringsrepresentanter. Bolaget 
är också efter bildandet skyldigt att se till att 
det har en skaderegleringsrepresentant i varje 
EES-stat. Om bolaget inte till denna del upp-
fyller koncessionsvillkoren, kan sådana till-
synsåtgärder vidtas som avses i 14 kap. Mo-
mentet motsvarar artikel 8 a i direktivet. 
 
2 a kap. 9�
	���
�����
	������	����

	���0������
� 

11 §. I denna paragrafs nya 4 mom. före-
slås en bestämmelse om att en skaderegler-
ingsrepresentant som avses i 14 a § trafikför-
säkringslagen är skyldig att sköta uppgifterna 
som ersättningsombud enligt 3 mom. i 
nämnda paragraf då försäkringsbolaget har 
underlåtit att utse ett ersättningsombud. En-
ligt artikel 12 a.4 andra stycket i andra skade-
försäkringsdirektivet, sådant det lyder i det 
kompletterande direktivet om skadeförsäk-
ring, skall ersättningsombudet verka som för-
säkringsföretagets representant med uppgift 
att på ett sådant försäkringsbolag som bedri-
ver trafikförsäkring i en annan EES-stat vidta 
åtgärder i anslutning till behandlingen av er-
sättningsanspråk. Momentet motsvarar arti-
kel 9 i direktivet. 

 
���������	
��

�����
��
�

Denna lag föreslås träda i kraft samtidigt 
som lagen  om ändring av trafikförsäkrings-
lagen. 
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19 §. Till denna paragraf föreslås bli fogat 
ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. 
blir 4 mom. På samma grunder som i fråga 
om 2 kap. 2 § 3 mom. lagen om försäkrings-
bolag föreslås att i ett nytt 3 mom. tas in en 
bestämmelse om att ett försäkringsbolag i ett 
tredje land som ansöker om koncession för 
bedrivande av trafikförsäkring i Finland är 
skyldigt att i sin ansökan meddela uppgifter 
om de skaderegleringsrepresentanter som ut-
ses i varje annan EES-stat än Finland. Mo-
mentet motsvarar artikel 8 b i direktivet. 

 
���������	
��

�����
��
�

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
lagen om ändring av trafikförsäkringslagen. 

 
�/ � "�	��	�������������	� �

Enligt förslaget skall genom förordning av 
statsrådet föreskrivas om ikraftträdandet av 
14 i—14 m § trafikförsäkringslagen. Avsik-
ten är också att genom förordning av statsrå-
det  föreskriva om den tidpunkt då de skade-
regleringsrepresentanter som avses i 14 a § 1 
mom. senast skall utses samt om den tid-
punkt då de uppgifter som avses i 14 c § skall 
lämnas. 

 
6/ �  �	����	�
��
��

De i propositionen ingående lagarna före-

slås träda i kraft den 1 januari 2002, med 
nedan nämnda undantag. 

Enligt artikel 10.1 i direktivet skall med-
lemsstaterna senast den 20 juli 2002 anta och 
offentliggöra de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
Medlemsstaterna skall dessutom se till att di-
rektivets bestämmelser tillämpas senast den 
20 januari 2003. 

Enligt artikel 10.3 i direktivet skall med-
lemsstaterna utan att det påverkar artikel 10.1 
inrätta eller godkänna skadeersättningsorga-
net enligt artikel 6.1 före den 20 januari 
2002. 

Enligt artikel 6.3 i direktivet skall artikel 6 
börja gälla efter det att ett avtal ingåtts mel-
lan de skadeersättningsorgan som har inrät-
tats eller godkänts av medlemsstaterna om 
deras uppgifter, skyldigheter och ersättnings-
förfaranden. Kommissionen fastställer den 
dag då avtalet träder i kraft efter det att den i 
nära samarbete med medlemsstaterna har 
förvissat sig om att ett sådant avtal ingåtts. 
Om skadeersättningsorganen inte har ingått 
ett avtal enligt artikel 6.3 före den 20 juli 
2002 skall kommissionen föreslå åtgärder 
avsedda att säkerställa att bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 7 kan börja gälla före den 20 
januari 2003. Av dessa skäl föreslås att ge-
nom en förordning av statsrådet föreskrivs 
om ikraftträdandet av 14 i—14 m § trafikför-
säkringslagen i ett senare skede, då tidpunk-
ten för skadeersättningsorganens avtal eller 
kommissionens nämnda åtgärder är kända. 

Med stöd av det som anförs ovan föreslås 
att Riksdagen antar följande lagförslag: 
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I enlighet med riksdagens beslut  
����� till trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) en ny 11 a § och ett nytt 3 a 

kap. som följer: 
 
 

3 kap. 

#	�����������1�����
���5�
�����	5����	�
�	������
��

11 a § 
Den skadelidande har med stöd av denna 

lag rätt att framställa ersättningsanspråk di-
rekt till försäkringsgivaren. 

 
3 a kap. 

#	����������	�������	������
�	�������	���
����0������
��

14 a § 
Om ett finländskt försäkringsbolag eller ett 

sådant försäkringsbolag från tredje land som 
avses i lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) har för avsikt att bedriva försäk-
ring i enlighet med denna lag i Finland eller 
om ett finländskt försäkringsbolag har för av-
sikt att i en annan EES-stat bedriva annan till 
skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring 
än ansvarsförsäkring för fraktförare, skall bo-
laget utse en skaderegleringsrepresentant i 
varje annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.  

Skaderegleringsrepresentanten skall hand-
lägga och reglera ersättningsanspråk till följd 
av trafikskador då  

1) trafikskadan har inträffat i en annan 
�������� än den EES-stat där den skadeli-
dande har sin boningsort eller i ett sådant 
tredje land vars nationella byrå enligt artikel 

1.3 i rådets direktiv 72/166/EEG om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om ansvarsförsäkring för 
motorfordon och kontroll av att försäkrings-
plikten fullgörs beträffande sådan ansvarig-
het har anslutit sig till gröna-kort-systemet, 
och 

2) trafikskadan har orsakats genom an-
vändning av ett motorfordon som är försäkrat 
i och vars stadigvarande hemort finns i en 
annan EES-stat än den där den skadelidande 
har sin hemort. 

Bestämmelserna i 14 f—14 h och 14 m § 
skall tillämpas också när en trafikskada som 
avses i 2 mom. har orsakats genom använd-
ning av ett motorfordon som är försäkrat el-
ler normalt hemmahörande i den EES-stat 
där den skadelidande har sin stadigvarande 
bostad. 

Bestämmelserna i 14 m § skall tillämpas 
också när en trafikskada har inträffat i en an-
nan EES-stat än i den EES-stat där den ska-
delidande har sin stadigvarande bostad, och 
då trafikskadan har orsakats av ett motorfor-
don som är normalt hemmahörande i ett tred-
je land som avses i 2 mom. 1 punkten eller i 
ett annat tredje land. 

 
14 b § 

Skaderegleringsrepresentanten skall vara 
bosatt eller etablerad i den EES-stat där han 
är utsedd. Skaderegleringsrepresentanten kan 
arbeta för ett eller flera försäkringsbolag. 

 
14 c § 

Försäkringsbolag som avses i 14 a § skall 
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utan dröjsmål meddela samtliga EES-staters 
informationscentrum enligt artikel 5 i rådets 
direktiv 2000/26/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring 
för motorfordon samt om ändring av rådets 
direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (fjärde 
direktivet om motorfordonsförsäkring) namn 
och adress på de skaderegleringsrepresentan-
ter som de har utsett i varje EES-stat i enlig-
het med 14 a §. 

 
 

14 d § 
För handläggning och reglering av ersätt-

ningsanspråk som avses i 14 a § 2 mom. skall 
skaderegleringsrepresentanten ha befogenhet 
att företräda det försäkringsbolag som är er-
sättningsansvarigt för trafikskadan och befo-
genhet att betala skadeersättningar.  

Skaderegleringsrepresentanten måste kun-
na sköta de uppgifter som avses i 1 mom. på 
det eller de språk som är officiella i den EES-
stat där den skadelidande har sin stadigva-
rande bostad. 

 
14 e § 

Ett försäkringsbolag eller dess skaderegler-
ingsrepresentant som avses i 14 a § skall 
inom tre månader från den dag då den skade-
lidande framställde sitt ersättningsanspråk er-
sätta trafikskada som avses i 14 a § 2 mom. 
eller lämna ett motiverat ersättningsanbud i 
sådana fall då ansvaret inte bestrids och ska-
deersättningens storlek har bestämts. 

Om ersättningsansvaret bestrids helt eller 
delvis eller om det inte klart har fastställts el-
ler om skadeersättningens storlek inte har be-
stämts i sin helhet, skall försäkringsbolaget 
eller dess skaderegleringsrepresentant inom 
den tid som nämns i 1 mom. lämna ett moti-
verat svar på ersättningsanspråket. 

På försenad ersättning skall betalas dröjs-
målsränta enligt räntelagen. 

Om försäkringsbolaget eller dess skadere-
gleringsrepresentant inte iakttar de bestäm-
melser som avses i 1—3 mom., kan Försäk-
ringsinspektionen vidta sådana tillsynsåtgär-
der mot försäkringsbolaget som föreskrivs i 
14 kap. lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979) eller i 7 kap. lagen om utländska 
försäkringsbolag. 

 

14 f § 
I Finland fungerar Trafikförsäkringscentra-

len som det informationscentrum som avses i 
artikel 5 i fjärde direktivet om motorfordons-
försäkring. 

 
14 g § 

För att trygga de skadelidandes intressen 
och säkra en snabb tillgång till information i 
sådana trafikskadefall som avses i 14 a §, 
samlar Trafikförsäkringscentralen in och 
sprider information som har betydelse för er-
hållande av trafikförsäkringsersättning samt 
hjälper behöriga personer att få sådan infor-
mation. 

I det syfte som anges i 1 mom. skall Trafik-
försäkringscentralen ordna speciellt samman-
ställningen och spridningen av information 
om  

1) registernummer för motorfordon som är 
registrerade i Finland, 

2) nummer på trafikförsäkringsavtal, 
3) datum då försäkringsskyddet slutade 

gälla, om försäkringens giltighetstid har löpt 
ut, 

4) numret på det gröna kortet eller gräns-
försäkringen, om fordonet omfattas av något 
sådant dokument, 

5) de ovan i 14 a § nämnda försäkringsbo-
lagen och de av dessa utsedda skaderegler-
ingsrepresentanterna, och om 

6) fordon som enligt 15 § 1 mom. är un-
dantagna från trafikförsäkringsskyldigheten. 

Trafikförsäkringscentralen har rätt att ge-
nom de myndigheter eller försäkringsbolag 
som  svarar för anskaffningen eller arkive-
ringen av den information som avses i 2 
mom. få tillgång till informationen i sju år ef-
ter att fordonet har avregistrerats eller försäk-
ringsavtalet har upphört att gälla. 

 
14 h §  

Trafikförsäkringscentralen för register över 
de i EES-staterna etablerade försäkringsbola-
gens skaderegleringsrepresentanter. 

Den skadelidande har rätt att i sju år efter 
olyckan utan dröjsmål få följande informa-
tion från Trafikförsäkringscentralen om för-
säkringsföretaget, om försäkringsavtalets 
nummer och om försäkringsföretagets skade-
regleringsrepresentant, i det fall att 
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1) den skadelidande har sin stadigvarande 
bostad i Finland, 

2) fordonet som orsakat skadan är registre-
rat i Finland, eller i det fall att 

3) trafikskadan har inträffat i Finland.   
Trafikförsäkringscentralen skall ge den 

skadelidande namn och adress på fordonets 
ägare eller registrerade innehavare, om den 
skadelidande har ett grundad anledning av att 
få denna information. 

Trafikförsäkringscentralen skall samarbeta 
med andra EES-staters informationscentra 
för att förse dem med sådan information som 
avses i 2 mom. eller för att genom andra 
EES-staters informationscentra skaffa mot-
svarande information till den skadelidande. 

Om det motorfordon som har orsakat tra-
fikskadan är undantaget från försäkrings-
skyldighet skall Trafikförsäkringscentralen 
på begäran av den skadelidande underrätta 
honom om den myndighet som är ersätt-
ningsansvarig för den trafikskada som fordo-
net orsakat. 

14 i §  
I Finland fungerar Trafikförsäkringscentra-

len som det skadeersättningsorgan som avses 
i fjärde direktivet om motorfordonsförsäk-
ring. 

 
14 j § 

Skadelidande som har sin stadigvarande 
bostad i Finland, kan vid skador som avses i 
14  a § 2 mom. framföra sitt ersättningsan-
språk till Trafikförsäkringscentralen,  

1) om försäkringsbolaget eller dess skade-
regleringsrepresentant, inom tre månader 
från det datum då den skadelidande framför-
de sitt ersättningsanspråk till försäkringsbo-
laget för det fordon vars användning orsaka-
de olyckan eller till dess skaderegleringsre-
presentant, inte har lämnat ett motiverat svar 
på vad som anges i ersättningsanspråket, el-
ler  

2) om försäkringsbolaget har underlåtit att 
utse en skaderegleringsrepresentant i Finland 
i enlighet med artikel 4.1 i fjärde direktivet 
om motorfordons försäkring; den skadeli-
dande får emellertid inte framföra ersätt-
ningsanspråk till skadeersättningsorganet om 
han har framfört ett ersättningsanspråk direkt 
till försäkringsbolaget för det fordon vars an-
vändning orsakade olyckan och om han har 

mottagit ett motiverat svar inom tre månader 
efter det att han framförde anspråket. 

Trafikförsäkringscentralen kan inte be-
handla ersättningsanspråket, om den skadeli-
dande har anhängiggjort ersättningsärendet 
mot försäkringsbolaget vid en allmän dom-
stol 

 
14 k § 

Trafikförsäkringscentralen skall vidta åt-
gärder för behandling av ersättningsärendet 
inom två månader från den dag då den skade-
lidande framförde sitt ersättningsanspråk en-
ligt 14 j §. Centralen får inte fortsätta be-
handlingen av ersättningsärendet, om försäk-
ringsbolaget eller dess skaderegleringsrepre-
sentant under behandlingen av ärendet har 
lämnat ett motiverat svar på ersättningsan-
språket. 

Trafikförsäkringscentralen skall omedel-
bart lämna meddelande om ett ersättningsan-
språk och om sin avsikt att besvara det inom 
två månader. Meddelandet skall ges till 

1) försäkringsbolaget för det fordon vars 
användning har orsakat olyckan eller till ska-
deregleringsrepresentanten, 

2) skadeersättningsorganet i den EES-stat 
där det försäkringsföretag som har utfärdat 
försäkringsbrevet är etablerat, 

3) den som orsakade olyckan, om denne är 
känd för Trafikförsäkringscentralen.  

 
14 l § 

Trafikförsäkringscentralen har rätt att kräva 
tillbaka utbetald ersättning av skadeersätt-
ningsorganet i den EES-stat där det försäk-
ringsbolag som har ingått försäkringsavtalet 
är etablerat. 

Om det ersättningsskyldiga försäkringsbo-
lag som har ingått försäkringsavtalet är eta-
blerat i Finland och om skadeersättningsor-
ganet i den EES-stat där den skadelidande 
har sin stadigvarande bostad har betalat er-
sättningen, skall Trafikförsäkringscentralen 
betala  motsvarande belopp till skadeersätt-
ningsorganet i den nämnda medlemsstaten. 
Härvid övertar Trafikförsäkringscentralen 
den skadelidandes rätt till ersättning av den 
som orsakat skadan eller av dennes försäk-
ringsbolag, i den mån som den nämnda EES-
statens skadeersättningsorgan har betalat er-
sättning för skadan.   
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14 m § 
Om det inte är möjligt att identifiera fordo-

net som orsakat en trafikskada enligt 14 a § 
eller om det inom två månader efter olyckan 
är omöjligt att identifiera det ersättningsskyl-
diga försäkringsbolaget, kan en skadelidande 
som har sin stadigvarande bostad i Finland 
ansöka om ersättning hos Trafikförsäkrings-
centralen. Centralen har då rätt att under de 
förutsättningar som anges i 14 l § rikta ett be-
rättigat ersättningsanspråk som följer:  

1) ifall försäkringsföretaget inte kan identi-
fieras, mot den i 17 § 1 mom. avsedda natio-
nella garantifonden i den EES-stat, där for-
donet som orsakat skadan är normalt hem-
mahörande, 

2) ifall fordonet är oidentifierat, mot den 
nationella garantifonden i den EES-stat där 
skadan inträffade, eller 

3) om det rör sig om ett fordon från tredje 
land, mot den nationella garantifonden i den 
EES-stat där skadan inträffade.   

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
I fråga om ikraftträdandet av 14 i—14 m § 

bestäms genom förordning av statsrådet.  
Genom förordning av statsrådet bestäms 

om den tidpunkt då de skaderegleringsrepre-
sentanter som avses i 14 a § 1 mom. senast 
skall utses och den information som avses i 
14 c  § skall ges. 

 
————— 
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I enlighet med riksdagens beslut 
����� till 2 kap. 2 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) ett nytt 3 

mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 611/1997, och till 2 a kap. 11 §, sådan 
den lyder delvis ändrad i lag 389/1995 och 79/1999, ett nytt 4 mom. som följer: 

 
2 kap. 

3�	���	������������
��
��

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en koncessionsansökan gäller annan 
till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäk-
ring än ansvarsförsäkring för fraktförare, 
skall i ansökan i enlighet med 14 a § trafik-
försäkringslagen (279/1959) uppges namnen 
och adresserna på de skaderegleringsrepre-
sentanter som utses i alla andra EES-stater. 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a kap. 

9�
	���
�����
	������	���	���0������
��

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den skaderegleringsrepresentant som avses 
i 14 a § trafikförsäkringslagen skall i den 
EES-stat för vilken han utsetts, sköta också 
det ersättningsombuds uppgifter som avses i 
3 mom., om försäkringsbolaget har underlåtit 
att utse ett ersättningsombud.  

——— 
Denna lag träder i kraft den               20  . 

 
————— 

 
 

�



 ������������	
�  
� �
    

 

22

6/�
 
 

*���

�����
	���������;����������0����
������	���	���������

 
I enlighet med riksdagens beslut 
����� till 19 § lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (348/1994) ett nytt 3 

mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
 
 

19 §  

����
������

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en koncessionsansökan gäller annan 

till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäk-
ring än ansvarsförsäkring för  

raktförare, skall i ansökan i enlighet med 
14 a § trafikförsäkringslagen (279/1959) 
uppges namnen och adresserna på de skade-
regleringsrepresentanter som utses i alla and-
ra EES-stater. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder ikraft den           20  . 
 

 
————— 

 

Helsingfors den 17 oktober 2001  
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