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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 7 § i lagen om tillhandahållande av
tjänster
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att bestämmelsen det av ansvarsförsäkring eller ställandet av
om tjänsteleverantörens skyldighet att lämna garanti grundar sig på lag eller en myndigupplysningar om ansvarsförsäkring eller ga- hets förordnande.
ranti i lagen om tillhandahållande av tjänster
Propositionens syfte är att ändra bestämska ändras. Enligt propositionen ska tjänste- melsen så att den i högre grad än i dag motleverantören se till att information om an- svarar kraven i tjänstedirektivet.
svarsförsäkring eller garanti och information
Lagen avses träda i kraft så snart som möjom dess geografiska täckning ska finnas till ligt.
tjänstemottagarens förfogande, om tecknan—————
MOTIVERING
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Nuläge och föreslagna ändringar

Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, nedan tjänstedirektivet, antogs den 12
december 2006. I artikel 23 i tjänstedirektivet
föreskrivs om yrkesansvarsförsäkringar och
garantier. Enligt artikel 23.1 får medlemsstaterna säkerställa att de tjänsteleverantörer
vilkas tjänster utgör en direkt och särskild
risk för tjänstemottagarens eller en tredje
persons hälsa eller säkerhet, eller för
tjänstemottagarens ekonomiska trygghet,
tecknar en yrkesansvarsförsäkring som ska
vara anpassad till riskens art och omfattning,
eller erbjuder andra garantier eller liknande
arrangemang som är likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara när det gäller syftet.
I artikel 22 finns bestämmelser om de uppgifter som tjänsteleverantören ska ställa till
tjänstemottagarnas förfogande. Enligt artikel
22.1 k ska tjänsteleverantören lämna information om den försäkring eller de garantier
som avses i artikel 23.1, särskilt försäkringsgivarens eller garantigivarens kontaktuppgifter samt geografisk täckning. Detta innebär
att en tjänsteleverantörs skyldighet att lämna
upplysningar gäller den ansvarsförsäkring el295193

ler annan garanti som förutsätts enligt medlemsstatens lagstiftning eller en myndighets
beslut, dvs. obligatorisk ansvarsförsäkring eller annan motsvarande garanti.
Tjänstedirektivet genomfördes genom lagen om tillhandahållande av tjänster
(1166/2009), som trädde i kraft den 28 december 2009. Enligt 7 § 12 punkten ska en
tjänsteleverantör se till att information om
eventuell ansvarsförsäkring eller garanti och
information om dess geografiska täckning
finns till tjänstemottagarens förfogande.
Dessutom ska tjänsteleverantören enligt ovan
nämnda punkt ge tjänstemottagaren försäkringsgivarens eller garantigivarens kontaktuppgifter.
I motiveringen till 7 § 12 punkten (RP
216/2009 rd) konstaterades särskilt att punkten grundar sig på artikel 22.1 k i direktivet.
Avsikten var alltså att formulera bestämmelsen om skyldigheten att lämna upplysningar
om ansvarsförsäkring eller garanti så att den
är förenlig med direktivet. Bestämmelsen i
dess nuvarande ordalydelse kan dock tolkas
så att den omfattar förutom obligatorisk ansvarsförsäkring dessutom också frivillig ansvarsförsäkring.
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Syftet med företags ansvarsförsäkring är att
ett företag som tecknar försäkring skaffar sig
skydd med tanke på uppkomsten av eventuell
skadeståndsskyldighet. Den som lidit skada
riktar sitt ersättningskrav till det företag som
orsakat skadan, och företaget beslutar om det
ska ansöka om ersättning för det skadestånd
som företaget betalat hos försäkringsbolaget.
Företaget självt ska besluta om det ska använda sig av ansvarsförsäkringen eller inte.
Ansvarsförsäkringen täcker nödvändigtvis
inte företagets hela skadeståndsskyldighet.
Ansvarsförsäkringarna kan ha förvånansvärt
stora självriskandelar och andra begränsningsvillkor varför försäkringsersättningen
inte alltid motsvarar den ersättning som betalats ut till den som lidit skada.
Enligt 67 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994) har en skadelidande vid ansvarsförsäkring rätt att i tre undantagsfall
kräva skadeersättning direkt av det försäkringsbolag där företaget har sin ansvarsförsäkring. Direkt talerätt gäller i följande fall:
1) tecknandet av försäkringen har grundat sig
på lag eller en myndighets föreskrift, 2) den
försäkrade har försatts i konkurs eller annars
är insolvent, eller om 3) ansvarsförsäkringen
har nämnts i samband med marknadsföringen
av den försäkrades näringsverksamhet.
Bestämmelsen i 7 § 12 punkten i lagen om
tillhandahållande av tjänster kan tolkas så att
lämnandet av uppgifter om en frivillig ansvarsförsäkring i marknadsföringen av tjänster på basis av 67 § 1 mom. 3 punkten resulterar i direkt talerätt för de skadelidande
gentemot försäkringsbolaget, och tjänsteleverantörerna skulle således förlora sin beslutanderätt beträffande användningen av den
frivilliga ansvarsförsäkringen.
Direkt talerätt lämpar sig i princip för situationer i vilka ansvarsförsäkringen är obligatorisk i näringsverksamheten. I sådana fall
har de skadelidandes rätt att söka skadestånd
direkt också beaktats i försäkringens täckning och övriga struktur. Också försäkringsbolagens tjänster som omfattar obligatoriska
ansvarsförsäkringar har byggts upp så att de
skadelidandes kontakter och direkta ersättningskrav kan handläggas på ett smidigt sätt.
Om den direkta talerätten utsträcktes också
till frivilliga ansvarsförsäkringar, skulle detta
förutsätta att försäkringsbolagen gör bety-

dande ändringar i sina serviceprocesser. De
administrativa kostnader som skulle uppkomma till följd av ökade förfrågningar och
ersättningskrav skulle med all sannolikhet
höja priset på försäkringar.
Eftersom avsikten inte var att utsträcka bestämmelsen i 7 § 12 punkten till att omfatta
mer än vad som förutsätts enligt tjänstedirektivet, föreslås att bestämmelsen ändras så att
den i högre grad än i dag ska motsvara bestämmelserna i artikel 22.1 k och artikel
23.1. Genom förslaget ändras den gällande
bestämmelsen så att tjänsteleverantörers
skyldighet att lämna upplysningar om ansvarsförsäkring eller garanti och dess geografiska täckning begränsas till att gälla endast
obligatoriska ansvarsförsäkringar eller motsvarande garantier. Enligt förslaget ska tjänsteleverantören till tjänstemottagarens förfogande ställa information om ansvarsförsäkring eller garanti och information om dess
geografiska täckning, om tecknandet av ansvarsförsäkring eller ställandet av garanti
grundar sig på lag eller en myndighets förordnande.
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Propositionens konsekvenser

Syftet med propositionen är att eliminera
den rättsliga osäkerheten om hur omfattande
tjänsteleverantörens skyldighet att lämna
upplysningar om ansvarsförsäkringen eller
garantin är. Propositionen har inga ekonomiska konsekvenser.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid arbets- och
näringsministeriet. Utlåtanden om utkastet
till proposition begärdes av justitieministeriet
och Finansbranschens Centralförbund. Remissorganen hade ingenting att anmärka mot
propositionen.
4

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 7 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 7 § 12 punkten som följer:
7§

——————————————
12) ansvarsförsäkring eller garanti och information om dess geografiska täckning samt
Allmän skyldighet att lämna upplysningar
försäkringsgivarens eller garantigivarens
Utöver vad som någon annanstans i lag fö- kontaktuppgifter, om tecknandet av ansvarsreskrivs om skyldigheten att lämna upplys- försäkring eller ställandet av garanti grundar
ningar ska en tjänsteleverantör se till att föl- sig på lag eller en myndighets förordnande.
jande information finns till tjänstemottaga———
rens förfogande:
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————
Helsingfors den 17 september 2010
Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Anni Sinnemäki
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 7 § i lagen om tillhandahållande av tjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillhandahållande av tjänster (1166/2009) 7 § 12 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Allmän skyldighet att lämna upplysningar

Allmän skyldighet att lämna upplysningar

Utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldigheten att lämna upplysningar ska en tjänsteleverantör se till att följande information finns till tjänstemottagarens förfogande:
——————————————
12) eventuell ansvarsförsäkring eller garanti
och information om dess geografiska täckning samt försäkringsgivarens eller garantigivarens kontaktuppgifter.

Utöver vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skyldigheten att lämna upplysningar ska en tjänsteleverantör se till att följande information finns till tjänstemottagarens förfogande:
——————————————
12) ansvarsförsäkring eller garanti och information om dess geografiska täckning samt
försäkringsgivarens eller garantigivarens
kontaktuppgifter, om tecknandet av ansvarsförsäkring eller ställandet av garanti grundar sig på lag eller en myndighets förordnande.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———

