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INDLEDNING

Ni år efter vedtagelsen af direktiv 90/314/EEC om pakkerejser, herunder pakkeferier og
pakketure40 og syv år efter at det er trådt i kraft, offentliggør Kommissionen nærværende
rapport med følgende formål:

– at oplyse om de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at omsætte
dette direktiv

– at identificere de dermed forbundne problemer, og

– at påbegynde drøftelser, som med tiden kan føre til en forbedret gennemførelse.

Med henblik på at leve op til disse formål gives der i første del af rapporten et resume,
som dækker de gennemførelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget, og,
hvor det er relevant, de dermed forbundne overtrædelsesprocedurer. På basis af dette
identificeres punkter, som skal uddybes yderligere.

En fuldstændig liste over de nationale gennemførelsesbestemmelser  og
overtrædelsesprocedurerne findes i bilag I. Dette bilag omfatter også de af De
Europæiske Fællesskabers Domstol i forbindelse med direktiv 90/314/EØF trufne
afgørelser.

Anden del af denne rapport omhandler omsætningen og gennemførelsen af direktivets
artikel 7, som blandt alle direktivets bestemmelser giver de videste rammer for fortolkning
og som derfor er blevet omsat på meget forskellige måder i de enkelte medlemsstater. De
Europæiske Fællesskabers Domstol har truffet et antal afgørelser med reference til
direktivets artikel 7, og disse analyseres efterfølgende. Derudover fremsættes der forslag
til fortolkningen af denne artikel.

I bilag II gives der korte kommentarer til de juridiske tekster omhandlende omsætningen
af artikel 7.

Kommissionen opfordrer alle medlemsstaternes regeringer såvel som andre interesserede
til at indsende deres kommentarer til denne rapport senest den 30. april 2000 til følgende
adresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse 
Kontor C/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Belgien

                                               

40 EFT L 158 af 13. 6. 1990, s. 159.
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1. GENERELLE BEMÆRKNINGER OM GENNEMFØRELSEN AF
PAKKEREJSEDIREKTIVET

I al væsentlighed er formålet med pakkerejsedirektivet at opstille minimumskrav til
de oplysninger, som skal være til rådighed for forbrugeren, de formelle krav til aftaler
om pakkerejser, at tilvejebringe obligatoriske regler, der skal være gældende i
forbindelse med kontraktlige forpligtelser (aflysning, ændringer,
pakkerejsearrangørens eller formidlerens erstatningsansvar osv.), og at opnå en
effektiv beskyttelse af forbrugerne i tilfælde af pakkerejsearrangørens insolvens:

Forbrugeroplysning:

Oplysningerne må ikke være vildledende (art. 3, stk. 1).

Minimumskrav til oplysningerne i brochurerne – brochuren er bindende for
rejsearrangøren/formidleren (art. 3,stk. 2).

Minimumskrav til de oplysninger, som skal gives til forbrugeren (betingelser vedr. visa,
tidsplan, repræsentant på stedet osv.) (art. 4, stk. 1).

Aftalelov:

Minimumskrav til kontraktens udformning og de oplysninger, denne skal omfatte (art. 4,
stk. 2).

Det skal være muligt at overdrage en bestilt rejse (art. 4, stk. 3).

Ingen prisændringer med mindre særlige omstændigheder foreligger (art. 4, stk. 4).

I tilfælde af ændringer af pakkerejsen skal forbrugeren have ret til enten at hæve
kontrakten eller modtage erstatning for manglende opfyldelse af kontrakten eller acceptere
en erstatningspakkerejse.(art. 4, stk. 5).

I tilfælde af alvorlige problemer efter afrejsen: alternative foranstaltninger eller
hjemtransport  (art. 4, stk. 7).

Retligt ansvar:

Arrangøren/formidleren er ansvarlig for, at de kontraktmæssige forpligtelser
opfyldes og for skadeserstatning (art. 5).

Hvis der fremsættes klager, skal rejsearrangøren bestræbe sig mest muligt på hurtigt at
finde løsninger (art. 6).

Garanti i tilfælde af insolvens:

Der skal stilles tilstrækkelig garanti til i tilfælde af insolvens at sikre
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tilbagebetaling af erlagte beløb og hjemtransport af forbrugeren (art. 7).

1.1. Omsætningen af direktivet i medlemsstaternes nationale lovgivning

Omsætningen af direktivet er nu fuldstændigt gennemført i alle
medlemsstaterne med undtagelse af Italien, hvor den rejsegarantifond, som
skal stille den sikkerhed, som direktivets artikel 7 indeholder bestemmelser
om, endnu ikke er oprettet.

Den lovgivning, som medlemsstaterne har vedtaget for at leve op til
direktivet, er blevet undersøgt indgående af Kommissionen. I den
sammenhæng skal det bemærkes, at mange af direktivets bestemmelser giver
meget vide rammer for fortolkning for de nationale lovgivere. Følgelig er der
stor forskel på, hvad medlemsstaterne har gjort for at omsætte direktivet (og
dermed på graden af beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser).
Kommissionen har dog kun i ganske få tilfælde konstateret, at direktivet ikke
er blevet korrekt omsat i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Mens adskillige af direktivets bestemmelser kan betragtes som upræcise, skal
vi her nøjes med at give nogle få eksempler, som kan illustrere potentielle
problemer:

– Hele spørgsmålet om direktivets anvendelsesområde, som artikel 2
indeholder bestemmelser om: hvad menes der med "på forhånd fastlagt
kombination"? Er skræddersyede ferier ikke omfattet? Hvordan skal ordet
"jævnligt" i definitionen af en rejsearrangør forstås? Hvad menes der med
"andre turistmæssige ydelser, som udgør en væsentlig del af pakkerejsen,
men som ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering"?
Medlemsstaterne har inkorporeret disse definitioner i deres nationale
lovgivning41, som de skal ifølge direktivet, men de har samtidig overført
fortolkningsspørgsmålet fra det overnationale til det nationale plan.

– Direktivets art. 4 stk. 3, bestemmer: “Hvis forbrugeren er forhindret i at
deltage i pakkerejsen, kan han - efter at have underrettet rejsearrangøren
eller formidleren i rimelig tid inden afrejsen - overdrage den bestilte rejse
til en person, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i
rejsen." De fleste medlemsstaters lovgivning indeholder ikke bestemmelser
om definitionen på "rimelig tid"42. Nogle medlemsstater har bestemmelser
om en frist på nogle få dage før afrejse43. Luxembourg har bestemmelser

                                               

41 F.eks. Sverige, § 2 i loven om pakkerejser (SFS 1992:1672) og Danmark, Kapitel 2 i lov 472 af 30.
juni 1993; Tyskland (§ 651a BGB), hvor der overhovedet ikke findes bestemmelser om definitionen
på en pakkerejse i direktivets forstand.

42 F.eks. Østrig, § 31c (3) Konsumentenschutzgesetz, Sverige § 10 loven om pakkerejser (SFS
1992:1672).

43 F.eks. Italien, hvor paragraf 10 i lovdekret nr. 111/1995 indeholder bestemmelser om en frist på 4
hverdage før afrejse, Tyskland (§ 651b BGB) har endog bestemmelser om, at pakkerejsen kan
overdrages på hvilket som helst tidspunkt før afrejsen.
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om en frist på tre uger44, efter en henvendelse fra Kommissionen påtænker
Luxembourg nu at ændre denne bestemmelse, således at der skal gives
besked i "rimelig tid"45.

– Direktivets art. 5, stk. 2 bestemmer i sidste sætning: “Med hensyn til andre
end legemlige skader, der er et resultat af manglende eller mangelfuld
opfyldelse af  aftalen om præstation af de tjenesteydelser, der indgår i
pakkerejsen, kan medlemsstaterne tillade, at erstatningen begrænses i
henhold til kontrakten. Denne begrænsning må ikke være urimelig." Igen
synes holdningerne til, hvilke begrænsninger der er "urimelige" at være
meget forskellige. Mens nogle medlemsstater ganske enkelt ikke har omsat
bestemmelsen (og i stedet anvender de de generelle bestemmelser i deres
erstatningsret46) eller har overtaget direktivets bestemmelser, er der andre,
som har vedtaget mere detaljerede bestemmelser47. Kommissionen, som
har til opgave at kontrollere anvendelsen af direktivet, har den holdning, at
en bestemmelse, som begrænser rejsearrangørens/formidlerens ansvar,
eller helt fritager denne for ansvar i tilfælde af groft uagtsom adfærd, er
"urimelig"; denne holdning synes at være i overensstemmelse med de
generelle bestemmelser i erstatningsretten i alle medlemsstaterne48.

– Direktivets art. 6 bestemmer: “Hvis der fremsættes klager, skal
rejsearrangøren og/eller formidleren eller dennes eventuelle repræsentant
på stedet bestræbe sig mest muligt på hurtigt at finde passende løsninger."
Denne bestemmelse er helt klart ekstremt vagt formuleret: der er ikke
noget krav om, at rejsearrangøren/formidleren har en repræsentant på
stedet, som forbrugerne kan henvende sig til med deres klager, og det
angives ikke klart, hvad der menes med "passende løsninger". Hvis for
eksempel rejsearrangøren finder klagen urimelig, kan han betragte det som
"passende" at undlade at gøre noget. Derudover skal

                                               

44 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, Art 3, par 15.

45 Denne nye bestemmelse er ikke vedtaget endnu.

46 F.eks. Østrig, Sverige og Danmark.

47 Irland, Statutory Instrument 1995 N° 235, Regulation 20 (4)(b) bestemmer: “the organiser may not
limit liability to less than (a) in the case of an adult an amount equal to double the inclusive price of
the package to the adult concerned, and (b) in the case of a minor an amount equal to the inclusive
price of the package to the minor concerned”. I Italien er minimumsgrænsen fastlagt med henvisning
til paragraf 13 i CCV (International Convention of Travel Contracts, Brussels, 23 April 1970). I
Tyskland kan erstatningsansvaret begrænses til tre gange værdien af pakkerejsen (c;f; § 651h Abs 1
BGB). I Portugal kan erstatningsansvaret begrænses til fem gange værdien af pakkerejsen (jvf.
lovdekret nr. 209/97, paragraf 40, stk. 5).

48 Medlemsstaterne har dog ikke underrettet Kommissionen om disse generelle bestemmelser i
erstatningsretten, som er så vigtige for anvendelsen af direktivet. Derfor kan mangler, hvis sådanne
forekommer, med hensyn til anvendelsen af dette aspekt af direktivet kun opdages, hvis der indgives
individuelle klager til Kommissionen. Indtil nu har Kommissionen ikke modtaget klager, som kan
danne grundlag for at konkludere, at en medlemsstats nationale lovgivning har givet mulighed for en
"urimelig" begrænsning. Under alle omstændigheder ville en sådan begrænsning kunne vurderes i
forhold til den nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår.
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rejsearrangøren/formidleren "bestræbe sig mest muligt på hurtigt at finde
passende løsninger", men ikke nødvendigvis finde en løsning. Det er derfor
ikke overraskende, at nogle medlemsstater49 ikke eksplicit har omsat
denne bestemmelse, mens andre har vedtaget regler, som er endog meget
forskellige fra direktivets bestemmelser50.

– Sluttelig er de problemer med hensyn til fortolkning, som direktivets
artikel 7 giver anledning til, så vigtige, at dette komplekse forhold skal
behandles i et særskilt afsnit i denne rapport.

1.2. Diskussionspunkter vedrørende fortolkningen af direktivet

Som det kan ses af ovenstående, har kontrollen af omsætningen ikke kun
afsløret visse mangler i de nationale gennemførelsesbestemmelser, som
medlemsstaterne har vedtaget, men også i direktivet selv.

Kommissionen vil derfor opfordre medlemsstaternes regeringer og alle
interesserede parter til yderligere at overveje de følgende punkter, hvilket i
sidste ende kan føre til en fælles fortolkning af direktivet. Om nødvendigt kan
også ændringer af direktivet overvejes.

1.2.1. Direktivets anvendelsesområde

Ifølge artikel 2 finder direktivet anvendelse for rejsearrangører, der jævnligt
arrangerer pakkerejser og sælger eller udbyder disse til salg enten direkte eller
gennem en formidler. I direktivets forstand er en "pakkerejse" en på forhånd
fastlagt kombination af transport, indkvartering og andre turistmæssige
ydelser (når mindst to af disse elementer kombineres), der sælges eller
udbydes til salg til en samlet pris, og når ydelsen har en varighed på over 24
timer eller omfatter en overnatning.

Nogle elementer i denne definition kunne genovervejes. For eksempel
fremgår det, at kriteriet "sælges eller udbydes til salg til en samlet pris" på
den ene side er et obligatorisk element i definitionen på en pakkerejse og
dermed i direktivets anvendelsesområde. På den anden side synes den sidste
sætning i artikel 2, stk. 151 at angive, at elementet "samlet pris" kun er af
vejledende karakter. Dette forhold bør afklares.

Også betydningen af ordene "på forhånd fastlagt" i definitionen af
pakkerejser giver anledning til usikkerhed. I det oprindelige forslag til

                                               

49  F.eks. Italien og Tyskland.

50 For eksempel i Østrig (§ 31e Konsumentenschutzgesetz) findes der bestemmelser om, at i tilfælde af
manglende eller mangelfuld opfyldelse af kontrakten (hvilket er noget ganske andet end de af
direktivets bestemmelser, der gælder "hvis der fremsættes klager") skal rejsearrangøren bestræbe sig
mest muligt på at hjælpe forbrugeren med at løse problemerne (hvilket heller ikke nævnes i
direktivet: er kakerlakker på hotelværelset grund til at klage eller er det et "problem", som skal
løses?). Der nævnes ikke noget om en repræsentant på stedet.

51 “Særskilt fakturering af de enkelte elementer af en bestemt pakkerejse fritager ikke rejsearrangøren
eller formidleren for forpligtelserne i henhold til dette direktiv.”
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direktivet 52 var det gjort klart, at direktivet kun skulle finde anvendelse i
forbindelse med pakkerejser, som blev tilbudt "til publikum gennem
brochurer eller andre former for annoncering" 53, således at skræddersyede
arrangementer ikke var omfattet. I det senere forløb i lovgivningsproceduren
mente Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Europa-Parlamentet dog, at
dette udgjorde en for omfattende begrænsning af forslagets
anvendelsesområde. Det ændrede forslag omfattede ikke denne
begrænsning54. Altså skal pakkerejser, som ikke som sådan har været
annonceret, også betragtes som værende "på forhånd fastlagt". Hvis dette er
tilfældet, er det svært at argumentere for, at skræddersyede pakkerejser ikke
er omfattet. Ifølge definitionen af "pakkerejse" i direktivets artikel 2
forekommer ordene "på forhånd fastlagt" at være malplacerede, at have en
uklar betydning og virkning, og de kunne derfor fjernes. Forbrugernes behov
for beskyttelse kan under visse omstændigheder være det samme i forbindelse
med skræddersyede og andre pakkerejser55.

Sluttelig kræver visse bestemmelser i direktivet, især
rejsearrangørens/formidlerens pligt til at stille en garanti i tilfælde af
insolvens, at offentlige myndigheder til stadighed kontrollerer markedet med
henblik på at gennemføre lovgivningen. Mange medlemsstater har derfor
indført en licensordning, som betyder, at alle rejsearrangører/formidlere skal
opfylde visse betingelser for at få licens til at drive forretning56. I andre
medlemsstater skal nogle rejsearrangører/formidlere have licens, mens andre
ikke behøver det18. Nogle medlemsstater har ingen licensordning19. I den
forbindelse vil Kommissionen dog gerne understrege, at direktivets
bestemmelser i det omfang, som artikel 2 i direktiv 90/314 fastlægger, skal
være gældende for alle rejsearrangører/formidlere uden undtagelse eller som
er forpligtet til at have en sådan.

1.2.2. Erstatningsansvar

Direktivets artikel 5, stk. 1, bestemmer: “Medlemsstaterne træffer de
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den rejsearrangør og/eller
formidler, der er part i kontrakten, over for forbrugeren er ansvarlig for, at de

                                               

52 EFT C 96 af 12.4.1988, s. 5.

53 Jvf. definitionen af "rejsearrangør" i det oprindelige forslag.

54 Ændret forslag: EFT C 190 af 27.7.1989, s. 10.

55 Bemærk at portugisisk lov (lovdekret nr. 209/97) specifikt nævner skræddersyede ferier i paragraf 17,
stk. 3. De fleste af bestemmelserne om omsætning af direktiv 90/314/EØF finder dog ikke anvendelse
i forbindelse med denne type arrangement, men kun i forbindelse med pakkerejser (som defineret i
paragraf 17, stk. 2.

56 Dette er tilfældet i de fleste medlemsstater, f.eks. Italien (jvf.. paragraf 3 og 4 i lovdekret nr.
111/1995), Portugal (jvf. lovdekret 198/93, artikel 14) og Østrig (§ 166 Genverbeordnung).

18 F.eks. Det Forenede Kongerige.

19 F.eks. Tyskland.
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kontraktmæssige forpligtelser opfyldes, uanset om disse forpligtelser påhviler
rejsearrangøren/formidleren selv eller andre tjenesteydere, og uden at
indskrænke rejsearrangørens og/eller formidlerens ret til at søge sig
fyldestgjort hos sådanne andre tjenesteydere."

Med denne bestemmelse lader direktivet det være op til medlemsstaterne at
fordele erstatningsansvaret mellem rejsearrangøren og formidleren. Det er
naturligvis direktivets mål, at de nationale lovgivere klart fastlægger, hvem
der har erstatningsansvaret over for forbrugeren.

De fleste medlemsstater har bestemmelser om et forskelligt og adskilt
erstatningsansvar hos rejsearrangøren og formidleren, hvor de hver især
bærer erstatningsansvaret i forbindelse med problemer inden for deres
respektive områder20. Manglende opfyldelse af aftalen om præstation af de
tjenesteydelser, der indgår i pakkerejsen og leveres af tredje parter, medfører i
de fleste medlemsstater, at rejsearrangøren, men ikke formidleren, pålægges
det direkte erstatningsansvar.

Dette kan dog føre til mangler i tilfælde, hvor en forbruger af en formidler i
sit hjemland køber en pakkerejse, som arrangeres af en udenlandsk arrangør
(eller en arrangør, som har sit hovedkontor uden for EØS). I et sådant
tilfælde kan forbrugeren være nødt til at indgive klager mod en rejsearrangør i
et andet land, hvilket ville medføre alle de ulemper, der er forbundet med et
søgsmål på tværs af grænserne21. Dette ville stride mod direktivets formål,
som er at give forbrugeren en kontraktpartner, som er ansvarlig for opfyldelse
af kontrakten og let at komme i kontakt med (i modsætning til situationen
tidligere, hvor klagerne skulle indgives til en lang række forskellige
leverandører i det land, som forbrugeren rejser til).

Dette forhold bør afklares. Om nødvendigt kunne man ændre direktivet
således, at det klart fremgår, at en formidler, som tilbyder pakkerejser, som
arrangeres af en arrangør, som er hjemmehørende i en jurisdiktion uden for
EØS, skal være erstatningspligtig i tilfælde af manglende eller mangelfuld
opfyldelse af kontrakten.

1.3 Andre diskussionspunkter vedrørende den videre udbygning af
forbrugerbeskyttelsen inden for turistsektoren

1.3.1   Pakkerejser, som ikke dækkes af pakkerejsedirektivet - bør direktivets
anvendelsesområde udvides?

                                               

20 F.eks. Østrig, §§ 31b-f Konsumentenschutzgesetz, OGH 6 Ob 519/95; Belgien,  lov af 16. februar
1994, paragraf 18 og 27; Italien, lovdekret nr. 111/1995, paragraf 14. I Portugal påhviler
erstatningsansvaret rejsebureauet (formidleren), jvf. lovdekret nr. 209/97, paragraf 39. The UK
Package Travel Regulations, Reg. 2, afsnit 1, definerer kontrakten om rejsen som “the agreement
linking the consumer to the organiser or retailer, or to both as the case may be”; denne ordlyd synes
at åbne mulighed for ud over rejsearrangøren at pålægge formidleren erstatningsansvaret.

21 F.eks. spørgsmål om lovvalg, kompetent domstol, fuldbyrdelse af en retsafgørelse og sprogproblemer.
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Udover ovennævnte fortolkningsproblemer forekommer det ønskeligt at
diskutere, hvorvidt direktivets anvendelsesområde bør udvides, navnlig
således at det også omfatter pakkerejser, som i øjeblikket udelukkes på grund
af kriteriet "når nydelsen har en varighed på over 24 timer eller omfatter en
overnatning"22 f.eks. udflugtsarrangementer eller organiserede ture til
kulturarrangementer eller sportsbegivenheder.

For eksempel kan et arrangement i form af en billet til VM-finalen i fodbold
inklusive en flybillet tur/retur samme dag let koste mere end en gennemsnitlig
pakkerejse af en uges varighed. I sådanne tilfælde er der i lige så høj grad
behov for forbrugerbeskyttelse.23

Selv hvis alle medlemsstaterne havde omsat pakkerejsedirektivet fuldstændigt
og på tilfredsstillende vis, ville forbrugerbeskyttelsen på turistområdet stadig
kunne forbedres. Kommissionen vil påpege følgende mangler:

1.3.2   De regler, som skal finde anvendelse, såfremt forbrugeren uret-
mæssigt hæver kontrakten:

Direktivet indeholder ikke bestemmelser om det tilfælde, hvor forbrugeren
hæver kontrakten uden god grund. I praksis omfatter kontrakter om rejser
"sanktionsklausuler", som omfatter sanktioner bestående af betaling af op til
100% af pakkerejsens pris (alt afhængigt af hvornår kontrakten hæves)24.
Sådanne sanktioner bør dog begrænses til et rimeligt omfang, som svarer til
den ved sådan adfærd forvoldte skade. Det er givet, at manglende fremmøde
er dyrt for rejsearrangøren, men det er også givet, at en forbruger, som med
rimeligt varsel meddeler, at han hæver kontrakten, kun vil give anledning til
beskedne udgifter for rejsearrangøren. Der er ingen begrundelse for, at
forbrugeren, i tilfælde af at kontrakten ikke opfyldes af årsager, der kan
tilregnes rejsearrangøren, kun modtager erstatning for skader, som kan
bevises25, mens rejsearrangøren ikke behøver bevise, han har lidt skade, for at
forbrugeren, hvis denne ubegrundet hæver kontrakten, skal betale "en bøde".

                                               

22 Jvf. artikel 2, stk.1, i direktivet.

23 Det skal bemærkes, at der i de østrigske gennemførelsesbestemmelser ikke opereres med kravet om,
at kun tjenesteydelser af over 24 timers varighed er omfattet, hvorved
gennemførelsesbestemmelsernes anvendelsesområde udvides betragteligt.

24 Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler  bestemmer i stk. 1, litra d, i
bilaget, at kontraktvilkår, hvis virkning er "at tillade den erhvervsdrivende at beholde et af
forbrugeren indbetalt beløb, når denne ikke ønsker at indgå eller gennemføre aftalen, uden at
forbrugeren har ret til en godtgørelse af tilsvarende størrelse fra den erhvervsdrivende, hvis det er den
erhvervsdrivende selv, der opgiver aftalen" kan betragtes som urimelige og dermed ugyldige. Det
samme gælder i følge dette bilags stk. 1, litra e, for kontraktvilkår, hvis virkning er "at pålægge en
forbruger, som ikke opfylder sine forpligtelser, en uforholdsmæssigt stor godtgørelse". Ikke desto
mindre ville det være formålstjenligt med specifikke bestemmelser vedrørende manglende fremmøde.

25 Jvf. direktivets art. 4, stk. 6, art. 4, stk. 7, og art. 5.
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1.3.3   Forbrugerbeskyttelse inden for civil luftfart: 

Pakkerejsedirektivet finder ikke anvendelse i forbindelse med flyrejser, med
mindre en flyrejse omfattes af pakkerejsen. Det fortsat stigende antal klager,
som forbrugerne retter til Kommissionen, synes dog at antyde, at graden af
forbrugerbeskyttelse inden for civil luftfart er utilstrækkelig. De problemer,
som skal løses, omfatter ubegrundede forsinkelser, forbedring af markedets
gennemsigtighed og forbedring af reglerne vedrørende erstatningsansvar.

1.3.4   .... og inden for offentlig transport

Ligeledes bør man drøfte, hvilke foranstaltninger der kunne træffes for at
forbedre forbrugerbeskyttelsen inden for offentlig transport generelt, især når
det drejer sig om offentlige transportvirksomheders generelle kontraktvilkår.

1.3.5   Salg af pakkerejser via e-handel

Et andet problem, der skal tages stilling til, er vanskelighederne, som opstår i
forbindelse med køb af pakkerejser på tværs af grænserne via Internettet. Det
forekommer dog oplagt, at dette spørgsmål bør tackles ved general
lovgivning (f.eks. direktiv 97/7/EF om fjernsalg eller det foreslåede direktiv
om elektronisk handel)26 i stedet for foranstaltninger, der specielt gælder for
turistsektoren.

1.4   Urimelige kontraktvilkår i kontrakter om pakkerejser

Pakkerejsedirektivet og de dermed forbundne nationale
gennemførelsesforanstaltninger tilvejebringer en lovgivning vedrørende
kontrakter om pakkerejser. Ud over den beskyttelse, som direktivet yder
forbrugeren, er det af afgørende betydning for denne, at kontrakten ikke
indeholder urimelige, uklare eller uforståelige kontraktvilkår.

Direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, som ikke
kun omfatter kontrakter om pakkerejser, men alle kontrakter, som er indgået
mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, giver beskyttelse mod urimelige
kontraktvilkår. Dette direktiv fastlægger som et grundliggende princip, at
urimelige kontraktvilkår i en kontrakt mellem en forbruger og en
erhvervsdrivende ikke skal være bindende for forbrugeren. Bilaget til direktiv
93/13/EØF omfatter en vejledende liste over kontraktvilkår, som kan
betragtes som urimelige.

For at give offentligheden oplysninger, som er let tilgængelige og
gennemsigtige, om retspraksis inden for området urimelige kontraktvilkår ved
de europæiske domstole har Kommissionen oprettet CLAB-databasen, som
kan findes på Internet på følgende adresse:
http://europa.eu.int/clab/index.htm. Denne database indeholder oplysninger

                                               

26 Jvf. det ændrede forslag, KOM (1999) endelig udg.



-12-

om afgørelser dækkende alle økonomiske sektorer truffet af retslige og
udenretslige beslutningstagende organer i hele Europa.27

Som et yderligere tiltag arrangerer Kommissionen en rundbordskonference
om urimelige kontraktvilkår i pakkerejsearrangementer. Forbruger- og
brancherepræsentanter og uafhængige eksperter går sammen i en sagkyndig
arbejdsgruppe for at drøfte og om muligt fastlægge en adfærdskodeks, som,
selv om den kun får karakter af "blød lovgivning", vil være en
referenceramme for rejsearrangører, formidlere og forbrugere i hele Europa.

                                               

27 Af de 6673 afgørelser, som databasen omfattede den 1. juli 1999, vedrørte 273 turistsektoren. Af
disse vedrørte 182 kontraktvilkår i kontrakter om pakkerejser.
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2. GARANTI I TILFÆLDE AF REJSEARRANGØRENS/FORMIDLERENS INSOLVENS
(ARTIKEL 7 I DIREKTIV 90/314)

Omsætningen af artikel 7 i pakkerejsedirektivet i medlemsstaternes nationale
lovgivning giver af forskellige grunde anledning til betænkelighed. Kommissionen har
i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet i arbejdsdokumentet om
håndhævelse af EF-retten på forbrugerområdet28, opfordret forbrugerorganisationer
fra hele Europa til at indsende deres bemærkninger vedrørende gennemførelsen af
artikel 7 i deres respektive lande. Mange organisationer har indsendt værdifulde
oplysninger, som har hjulpet Kommissionen med at forstå de forskellige
tilgangsvinkler, som de forskellige nationale lovgivere har valgt.

Som næste tiltag opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at drøfte de
konsekvenser, det kan få, at denne bestemmelse fortolkes og gennemføres på
forskellig vis. I den forbindelse fandt et møde mellem regeringseksperterne sted i
Bruxelles den 14. april 1999.

De vigtigste diskussionspunkter var:

– fortolkningen af ordene “skal godtgøre, at han stiller tilstrækkelig garanti” i artikel
7 i direktiv 90/314/EØF

– håndhævelse af de bestemmelser i medlemsstaternes nationale lovgivning, der skal
omsætte artikel 7 i pakkerejsedirektivet, og disse bestemmelsers effektivitet

– uønskede konsekvenser af, at der findes forskelle mellem de nationale
gennemførelsesforanstaltninger (f.eks. de meget forskellige beskyttelsesniveauer i
de forskellige medlemsstater og mulig konkurrenceforvridning)

– tværnationale aspekter.

Alle delegationerne fik mulighed for at fremlægge hver deres nationale system for
gennemførelse og fremsætte kommentarer til de andre medlemsstaters
gennemførelsesforanstaltninger. Takket være et godt samarbejde mellem alle
delegationerne resulterede dette i frugtbare drøftelser, som gav Kommissionens
tjenestegrene værdifulde oplysninger, som kunne anvendes ved udarbejdelsen af
udkastet til denne rapport, især bilag II.

2.1. Referencepunkter for fortolkningen af artikel 7 i direktiv 90/314

2.1.1. Ordlyden i artikel 7

I direktivets tekst hedder det:

“Den rejsearrangør og/eller formidler, der er part i kontrakten, skal godtgøre,
at han stiller tilstrækkelig garanti til i tilfælde af insolvens eller konkurs at
sikre tilbagebetaling af erlagte beløb og hjemtransport af forbrugeren.”

                                               

28 Kommissionens arbejdsdokument om håndhævelse af EF-retten på forbrugerområdet, 27. marts 1998,
SEK (98) 527.
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Denne tekst lader det i høj grad være op til medlemsstaterne at vælge de rette
foranstaltninger. Der er imidlertid ikke mulighed for forskellige tolkninger af
den meget klare hensigt med denne bestemmelse: at sikre, at den garanti, der
stilles af formidlerne/arrangørerne, kan dække tilbagebetaling af hele det
erlagte beløb og alle udgifter til hjemtransport. Man kan således ikke
acceptere en løsning, hvor tilbagebetalingen af erlagte beløb og dækning af
udgifterne til hjemtransport begrænses, ikke engang under helt
ekstraordinære omstændigheder.

2.1.2. EF-Domstolens fortolkning

I sine afgørelser med henvisning til artikel 7 i pakkerejsedirektivet har
Domstolen slået fast, at i tilfælde af rejsearrangørers insolvens skal de
rejsende have dækket alle deres udgifter til hjemtransport og have godtgjort
hele det erlagte beløb.

2.1.2.1. Dillenkofer-sagen:

I sag C-178/94 (Dillenkofer)29 fastslog Domstolen, at Tysklands manglende
omsætning af pakkerejsedirektivet i tide gjorde staten erstatningspligtig over
for rejsende, der havde lidt tab som følge af, at der ikke var indført en
bestemmelse til omsætning af direktivets artikel 7.

Den tyske regering havde fremført, at allerede før loven til omsætning af
pakkerejsedirektivet trådte i kraft, havde der været en konstant retspraksis til
fordel for forbrugerne. Ifølge denne retspraksis havde en rejsearrangør forud
for overdragelsen af “dokumenter af værdi” til forbrugeren kun ret til at
opkræve et depositum for rejsens pris på op til 10% af rejsens pris, dog højst
DM 500.

Domstolen afviste dette argument, idet man sagde, at

– hvis en medlemsstat tillader rejsearrangøren at kræve indbetaling af et
depositum på op til 10% af rejsens pris, dog højst DM 500, er den
tilsigtede beskyttelse i direktivets artikel 7 ikke til stede, med mindre der
findes en garanti for tilbagebetaling i tilfælde af rejsearrangørens insolvens

og at

– beskyttelsen, som artikel 7 sikrer forbrugerne kan indskrænkes, hvis
forbrugerne forpligtes til at gøre værdibeviser gældende over for
tredjemand, som under alle omstændigheder ikke er forpligtet til at
honorere dem, og som også selv er udsat for en risiko som følge af
insolvens.

                                               

29 Domstolens dom af 8. oktober 1996.
Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Juergen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula og
Trosten Knor mod Bundesrepublik Deutschland. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Landgericht
Bonn - Tyskland. Forenede sager C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 og C-190/94. Samling af
Afgørelser 1996 side I-4845.
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Disse udtalelser giver mulighed for at slutte, at ifølge Domstolen må
bestemmelsen til omsætning af artikel 7 i pakkerejsedirektivet ikke åbne
mulighed for, at forbrugeren mister en del af pakkeprisen, heller ikke hvis der
er tale om mindre end 10%. Man kan ligeledes konkludere, at
tilbagebetalingen af udgifterne til hjemtransport og erlagte beløb skal sikres af
en garant, der “ikke er udsat for risici som følge af insolvens".

Der findes et tredje krav, som, ganske vist ikke helt entydigt, er indeholdt i
Domstolens dom: tilbagebetalingen skal ske hurtigt og uden unødvendigt
bureaukrati. Et garantisystem, hvor forbrugeren vil skulle “gøre værdibeviser
gældende over for tredjemand,” kan ikke betragtes som værende i
overensstemmelse med direktivet. Hvad angår hjemtransport af forbrugere, er
det klart, at garantifonden skal handle aktivt på eget initiativ for at
tilrettelægge og finansiere hjemtransporten af forbrugere, der er fanget på
deres feriemål. Det kan ikke forventes, at forbrugeren, der allerede har betalt
for pakken, selv skal finansiere hjemtransporten og derefter håbe på før eller
siden at få dækket sine udlæg.

2.1.2.2. Sagen VKI mod Österreichische Kreditversicherung

Denne dom fra Domstolen C-364/9630 drejer sig om et præjudicielt
spørgsmål, som var indbragt af distriktshandelsretten i Wien (Østrig). Her
havde en ikke-statslig forbrugerorganisation, der handlede på vegne af to
forbrugere, der havde været på pakkerejse, da rejsearrangøren blev insolvent,
anlagt sag mod et forsikringsselskab med henblik på godtgørelse af udlæg til
hjemtransport. Disse udlæg omfattede ikke blot transportudgifterne, men
ligeledes hotelregningen, da hotelejeren ikke havde villet lade de rejsende
tage af sted, før regningen var betalt. Forsikringsselskabet havde erklæret sig
rede til at dække hjemtransporten, men ikke hotelregningen, da disse udlæg
ifølge forsikringsselskabets restriktive tolkning af direktivet (og af
bestemmelserne for omsætning til national lovgivning) ikke var indbefattet i
udtrykket “udgifter til hjemtransport”.

Retten fastslog, at artikel 7 i pakkerejsedirektivet skulle fortolkes således, “at
en situation, hvor køberen af en pakkerejse, som i forvejen har betalt
udgifterne til indkvartering til rejsearrangøren, på grund af dennes insolvens
bliver tvunget til at betale de samme udgifter til hotelejeren, idet han ellers
ikke kan forlade hotellet for at tiltræde hjemrejsen, er omfattet af
bestemmelsens anvendelsesområde som tilbagebetaling af erlagte beløb."

I sin begrundelse fastslog Domstolen, at “formålet med artikel 7 er at
beskytte forbrugerne mod de risici, der følger af rejsearrangørens insolvens
eller konkurs”. I den givne sammenhæng lægges der vægt på, at alle risici
som følge af rejsearrangørens insolvens skal dækkes.

                                               

30 Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. maj 1998. Verein für Konsumenteninformation mod
Österreichische Kreditversicherungs AG. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bezirksgericht für
Handelssachen Wien - Østrig. Sag C-364/96.Samling af Afgørelser 1998 side I-2949.
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2.1.2.3. Rechberger-sagen

Den faktuelle baggrund for denne dom (sag C-140/97)31 er følgende: en
østrigsk avis tilbød sine abonnenter en gratis pakkerejse som belønning for
deres trofasthed. Abonnenterne skulle kun betale lufthavnsskat samt eventuelt
et tillæg for enkeltværelse, hvis de ønskede et sådant. Hvis en abonnent
ønskede at være ledsaget af en anden person, skulle denne person betale
pakkens fulde pris. Desværre meldte flere abonnenter sig, end avisen og det
medvirkende rejsebureau nogensinde havde forestillet sig, og rejsebureauet
gik til sidst konkurs.

Herefter kunne de seks sagsøgere ikke komme af sted på deres gratis ferie:
fire af dem, fordi der ikke var ledige pladser, de øvrige to, fordi rejsebureauet
allerede var gået konkurs. De havde imidlertid alle indbetalt de krævede
beløb, hvoraf de kun kunne få en lille del tilbage fra konkursboet.

Landesgericht Linz (Østrig) indbragte seks anmodninger om præjudiciel
afgørelse for Domstolen. Nogle af disse spørgsmål vedrørte den sene
omsætning af artikel 7 i østrigsk lovgivning32 og andre fortolkningen af
artikel 7 i direktiv 90/314.

I sin dom tilkendegiver Domstolen for første gang, at en medlemsstats
foranstaltninger har været klart utilstrækkelige til at omsætte artikel 7 i
pakkerejsedirektivet: “Artikel 7 i direktiv 90/314 er ikke blevet korrekt
gennemført, hvis den nationale lovgivning til dækning af risikoen kun kræver
en forsikringskontrakt eller en bankgaranti, hvis dækning skal udgøre mindst
5% af rejsearrangørens omsætning i det tilsvarende kvartal i det foregående
kalenderår, og at en nyetableret rejsearrangør baserer dækningen på den
forventede omsætning fra aktiviteten som rejsearrangør uden at tage hensyn
til en stigning i rejsearrangørens omsætning i det indeværende år."33

Det anføres udtrykkeligt i domspræmisserne, at "i betragtning af at den sum,
der stilles garanti for, beregnes på grundlag af den omsætning, et givet
rejsebureau har  opnået det foregående år, eller, hvis det drejer sig om en
nyetableret rejsearrangør, på grundlag af den af rejsearrangøren selv
forventede omsætning, er de specifikke arrangementer fastsat af den østrigske
regering utilstrækkelige i betragtning af, at der i lovgivningen kun kræves en

                                               

31 Domstolens dom af 15. juni 1999. 
Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister m.fl. mod Republikken Østrig. Anmodning
om præjudiciel afgørelse: Landesgericht Linz - Østrig. Sag C-140/97.

32 I overensstemmelse med akten vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs,
Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner
grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994 s. 21 og EFT L 1 af 1.1. 1995 s. 1 -13)
blev det krævet, at Østrig gennemførte direktivet senest den 1. januar 1995. Den østrigske
Reisebürosicherungsverordnung fandt dog kun anvendelse i forbindelse med pakker, som var bestilt
efter den 1. januar 1995 med afrejsedato efter den 1. maj 1995 eller senere; sagsøgerne i Rechberger-
sagen var derfor ikke dækket. Domstolen afsagde dom om, at begrænsningen til pakkerejser med
afrejsedato den 1. maj eller senere udgjorde en kvalificeret overtrædelse af fællesskabsretten.

33 Punkt 5 i Domstolens dom.
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begrænset garanti både med hensyn til dækningen og grundlaget for
beregningen af dækningen. Derfor fremstår systemet i sin struktur som
værende utilstrækkeligt til at tage højde for begivenheder, som kan
forekomme i pågældende økonomiske sektor, som f.eks. en betragtelig
stigning i antallet af reservationer i forhold til enten det foregående års
omsætning eller den forventede omsætning."34 Domstolen lagde også vægt
på, at "hverken i betragtningerne i direktivets præambel eller ordlyden i
artikel 7 var der nogen angivelse af, at den i denne bestemmelse fastsatte
garanti kunne begrænses, som den var, da den blev gennemført i Østrig."35

Hvilke konklusioner kan man drage på grundlag af denne dom? Det er klart,
at den beskyttelse, som forbrugerne ydes i den oprindelige version af den
østrigske Reisebürosicherungsverordnung erklæres utilstrækkelig. Derfor
ved vi nu med sikkerhed, at en begrænsning af den garanti, som skal stilles, til
5% af rejsearrangørens omsætning i det tilsvarende kvartal i det foregående
kalenderår ikke er acceptabel.

Det står nu klart, at 5% af et kvartals omsætning (eller 1,25% af et års
omsætning) ikke giver tilstrækkelig garanti: denne sum ville stort set svare til
en uges omsætning, hvorimod de fleste pakkerejser betales nogle uger i
forvejen, således at de beløb, som er i rejsearrangørens besiddelse, under alle
omstændigheder vil være større end forsikringsdækningen. Dermed fremførte
Domstolen kun det, der er indlysende. På den anden side undlod domstolen at
fremføre præcis hvad, de nationale gennemførelses-foranstaltninger skal
omfatte for at leve op til artikel 7 i pakkerejsedirektivet36.

2.1.2.4. Ambry-sagen

Dommen i sag C-410/9637 vedrørte visse indre-markeds-aspekter af
gennemførelsen af artikel 7 i direktiv 90/314.

Direktøren for et rejsebureau i Metz (Frankrig) var sigtet i en straffesag for at
have bistået ved eller deltaget i aktiviteter vedrørende tilrettelæggelse og salg
af rejser og ferier uden at have erhvervet den tilladelse, der kræves i paragraf
4 i den franske lov nr. 92/645. Han havde ikke erhvervet nogen tilladelse,
fordi den forsikringspolice, han havde tegnet for at dække de risici, der
omtales i artikel 7 i direktiv 90/314, ikke var tegnet hos et fransk

                                               

34 Jvf. afsnit 62 i dommen.

35 Jvf. afsnit 63 i dommen.

36 F.eks. angives der ikke tal vedrørende en "minimumsforsikringssum"; eller om en sådan, hvis den
har en tilstrækkelig størrelse, vil være acceptabel. Det bør bemærkes, at den østrigske
Reisebürosicherungsverordnung siden 1995 er blevet ændret fire gange, og
minimumsgarantidækningen er blevet forøget betragteligt - den udgør nu 5 - 9% af rejsearrangørens
årsomsætning. Desværre giver afgørelsen i Rechberger-sagen ikke nogen tilkendegivelse af, om
denne begrænsning af Domstolen betragtes som værende i overensstemmelse med direktivet.

37 Domstolens dom af 1. december 1998.
Straffesag mod André Ambry. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunal de grande instance de
Metz - Frankrig. Sag C-410/96. Samling af Afgørelser 1998 side I-7875.
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forsikringsselskab, men hos et italiensk forsikringsselskab, der ikke havde
afdelinger i Frankrig.

Dette blev betragtet som uacceptabelt af de franske myndigheder, fordi det er
et krav i henhold til fransk lovgivning, at “der stilles økonomisk sikkerhed af
et kreditinstitut eller et forsikringsselskab under forudsætning af, at det
pågældende institut eller selskab har sit hjemsted i en af Det Europæiske
Fællesskabs medlemsstater eller har en afdeling i Frankrig. I alle tilfælde skal
den økonomiske garanti være til rådighed til umiddelbar udbetaling for at
sikre kundernes hjemtransport (… ). Hvis kreditinstituttet eller
forsikringsselskabet er beliggende i en anden af Det Europæiske Fællesskabs
medlemsstater end Frankrig, skal der indgås aftale herom mellem det
pågældende institut eller selskab og et kreditinstitut eller forsikringsselskab,
der er beliggende i Frankrig”.

Domstolen understregede, at hensigten med den franske lovgivning var at
sikre, at den pågældende garanti ikke blot skal være til stede, men ligeledes
skal være til rådighed til umiddelbar udbetaling, hvis dette er nødvendigt for
at sikre hjemtransporten af de rejsende, og at dette var i overensstemmelse
med direktiv 90/314.

Derefter afsagde den imidlertid følgende dom: “EF-traktatens artikel 59 samt
Rådets andet direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 om samordning af
lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut
og om ændring af direktiv 77/780/EØF og Rådets direktiv 92/49/EØF af 18.
juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af
direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) er til
hinder for en national lovgivning, som med henblik på at gennemføre artikel 7
i Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder
pakkeferier og pakketure, i forbindelse med ydelse af finansiel garanti hos en
kreditinstitution eller et forsikringsselskab i en anden medlemsstat kræver, at
denne garant indgår en tillægsaftale med et kreditinstitut eller et
forsikringsselskab beliggende i Frankrig”.

2.2. Principper for anvendelse af rejsegarantier

På baggrund af ovennævnte resume af Domstolens afgørelser vedrørende
artikel 7 i pakkerejsedirektivet fremgår det, at følgende principper skal følges
i de nationale bestemmelser om gennemførelse af denne artikel.

– Sikkerhedsstillelsen under artikel 7 i pakkerejsedirektivet skal dække alle
risici som følge af rejsearrangørens insolvens (herunder f.eks. udgifter til
indkvartering, som forbrugeren skal betale før, han kan rejse hjem38).

– Garanten (hvad enten det er et forsikringsselskab, et finansielt institut, en
depotinstitution eller en fælles garantifond) skal altså påtage sig det

                                               

38 Jvf. ovennævnte sag: VKI mod Österreichische Kreditversicherung (C-364/96).
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ubegrænsede ansvar. Det beløb, der skal godtgøres, må ikke begrænses til
nogen maksimumsgodtgørelse eller maksimumsandel.

– Der skal stilles sikkerhed af en garant, der ikke selv er udsat for risici som
følge af insolvens. Garanten skal være tilstrækkeligt uafhængig af
rejsearrangøren og skal råde over tilstrækkelige midler til at dække den
forsikrede risiko.

– Garantien, hvilken form den end måtte have, skal være til rådighed
umiddelbart. Alle ydelser og godtgørelser til forbrugeren i henhold til
artikel 7 i pakkerejsedirektivet skal effektueres hurtigt og uden
unødvendigt bureaukrati.

– Myndighederne skal sikre, at ingen rejsearrangør/formidler tilbyder
pakkerejser på markedet, uden de har godtgjort, at de stiller tilstrækkelig
garanti som krævet i artikel 7 i pakkerejsedirektivet. Hvad enten der findes
en licensordning eller ej, betyder dette, at man skal bestræbe sig på
kontinuerligt at kontrollere markedet, hvorved man undgår
erhvervsdrivende, som ikke lever op til kravet om garanti.

– Der skal være et indre marked for den garantiservice, som er krævet i
artikel 7 i pakkerejsedirektivet. Således skal garanterne
(forsikringsselskaber, finansieringsfirmaer osv.) frit kunne tilbyde deres
tjenesteydelser i alle medlemsstaterne. National lovgivning må ikke give
mulighed for, at man uden begrundelse forbeholder visse firmaer eller
institutioner retten til at tilbyde sådanne tjenesteydelser.

– Ligeledes skal medlemsstaterne (jvf. dog de ovenfor anførte principper)
gensidigt anerkende de andres systemer for gennemførelse, hvorved det
sikres, at en erhvervsdrivende, som har stillet den garanti, som er krævet i
én medlemsstat, har tilladelse til at gøre forretninger i alle de andre
medlemsstater.

– Endvidere forekommer det fornuftigt at kræve, at der skal foreligge en
professionel vurdering af den forsikrede risiko (hvis muligt skal denne
foretages af garanten selv). Medlemsstaterne skal undgå at etablere et
system, hvor prisen for forsikring pr. solgt pakkerejse er den samme for
alle erhvervsdrivende (uanset disses økonomiske forhold eller den risiko,
som er forbundet med de enkelte pakkerejser). De med artikel 7 i
pakkerejsedirektivet forbundne nationale gennemførelsesforanstaltninger
skal ikke være konkurrenceforvridende og pålægge konkurrerende
erhvervsvirksomheder tvungen solidaritet ved at tvinge dem til at deltage i
lukkede systemer på nationalt plan. I tilfælde, hvor en forbruger behøver
hjemtransport, skal han ikke slev finansiere hjemtransporten i første
omgang eller selv arrangere den. I øjeblikket synes det usikkert, om
ovennævnte principper er fuldt ud indarbejdet i de
gennemførelsesforanstaltninger, som et betragteligt antal medlemsstater
har vedtaget39. Kommissionen ønsker at foretage en mere dybtgående

                                               

39 Jvf. denne rapports bilag 2. Det skal bemærkes, at den oversigt over de foranstaltninger, som er
vedtaget af de forskellige medlemsstater, kun er af beskrivende og ikke evaluerende karakter.
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analyse af dette spørgsmål i nært samarbejde med medlemsstaterne.
Kommissionen vil derfor gerne modtage de bemærkninger, som
medlemsstaterne måtte have til disse forhold, herunder især:

– hvilke foranstaltninger de i givet fald agter at træffe for yderligere at
forbedre forbrugerbeskyttelsen med hensyn til rejsegarantier;

– om de ud over ovennævnte principper finder det nødvendigt at vedtage
foranstaltninger, som giver en sammenlignelig garanti til de forbrugere,
som har indgået en kontrakt om en pakkerejse med en
rejsearrangør/formidler, som i strid med kravene ikke har stillet den
garanti, som artikel 7 i pakkerejsedirektivet indeholder bestemmelser om.
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BILAG I

LOVTEKSTER VEDTAGET AF MEDLEMSSTATERNE
MED HENBLIK PÅ AT OMSÆTTE DIREKTIV 90/314/EØF,

OVERTRÆDELSESPROCEDURER I DENNE FORBINDELSE OG DOMSTOLENS

3. BELGIEN

– Loi du 16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyage - Wet van 16/02/1994 tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 01/04/1994 Page 8928

– Arrêté ministériel du 19/09/1994 désignant les agents compétents pour
rechercher et constater les infractions à la loi du 16/02/1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - Ministerieel
besluit van 19/09/1994 waarbij de ambtenaren aangewezen worden om de
inbreuken op de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reibemiddeling, op te sporen en vast te stellen, Moniteur belge
du 04/10/1994 Page 25086

– Arrêté royal du 25/04/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du
16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyages - Koninklijk besluit van 25/04/1997 tot uitvoering van
artikel 36 van de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, Moniteur belge du 13/06/1997 Page 15887

4. DANMARK

– Lov nr. 454 af 30/06/1993 om ændring af lov om en rejsegarantifond.
Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A hæfte 88 udgivet den 01/07/1993
s.2427. TLOV.

– Lov nr. 472 af 30/06/1993 om pakkerejser. Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002-
464. Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 01/07/1993 s.2499. JLOV.

– Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser. Justitsmin., civilkontoret,
j.nr. 93-4601-23. Lovtidende A hæfte 141 udgivet den 01/10/1993 s. 4301. JBEK.

– Lov nr. 428 af 01/06/1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin., j.nr.
90-332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 02/06/1994 s. 2028.
TLOV

– Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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– Bekendtgørelse nr536 af 14/07/1998 om registrering, garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121/1-246, 3
jur.kt.

5. TYSKLAND

– Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13/06/1990 über
Pauschalreisen vom 24/06/1994, BGBl I vom 29/06/1994 Seite 1322
(eingearbeitet in §§ 651 a – 651l des  Bürgerlichen Gesetzbuches und § 147b der
Gewerbeordnung)

– Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom
14/11/1994, Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3436

Overtrædelsesprocedure nr. 98/2163 vedrørende ufuldstændig gennemførelse af
direktivet. Sagen blev henlagt, da Kommissionen modtog anmeldelse af retsakten af
14/11/1994 fra Tyskland.

Domstolen, forenede sager C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 og C-190/94
(Dillenkofer): Medlemsstaternes pligt til at erstatte det tab, der er forvoldt
forbrugerne på grund af manglende gennemførelse af artikel 7 i pakkerejsedirektivet.

6. GRÆKENLAND

– Presidential Decree 339/96 du 05/09/1996, FEK A 225 du 11/09/1996 Page 4336

Overtrædelsesprocedure nr. 98/2275: Ufuldstændig gennemførelse af direktivets
artikel 7, da virksomheder, der driver passagertransport til søs, er fritaget for kravet
om at stille garanti for dækning i tilfælde af insolvens. Sagen verserer.

7. SPANIEN

– Ley número 21/95 de 06/07/1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín
Oficial del Estado número 161 de 07/07/1995 Página 20652 (Marginal 16379)

– Real Decreto número 271/88 de 25/03/1988, por el que se regula el ejercicio de
las actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado
número 76 de 29/03/1988

– Orden de 14/04/1998, por la que se aprueban las normas reguladoras de las
Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado

– Regional lovgivning om rejsebureauers organisation40.

                                               

40 I Spanien falder lovgivningen på turistområdet ind under kompetencen hos de 17 “Comunidades
Autonomas”. Derfor kan hver region vedtage sin egen lovgivning om rejsebureauers organisation.
Hvor en sådan lovgivning ikke er vedtaget, finder kongeligt dekret  nr. 271/1988 anvendelse.
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8. FRANKRIG

– Loi Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

– Décret Numéro 94-490 du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi
Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Journal Officiel
du 17/06/1994 Page 8746

Domstolen, sag C-410/96 (Ambry): Den franske gennemførelse af
pakkerejsedirektivets artikel 7 lever ikke op til princippet om fri udveksling af varer
og tjenesteydelser, da rejsearrangørerne kun kan tegne forsikring hos et
forsikringsselskab, som er registreret i Frankrig.

9. IRLAND

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

10. ITALIEN

– Decreto legislativo del 17/03/1995 n. 111, attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 14/04/1995 n. 88 pag. 3

Overtrædelsesprocedure nr. 96/2155: Man har i den italienske lovgivning ikke
gennemført direktivets artikel 7, da den rejsegarantifond, som den nationale
lovgivning (paragraf 21) indeholder bestemmelser om, endnu ikke er blevet etableret.
Sagen er indbragt for Domstolen.

11. LUXEMBOURG

– Loi du 14/06/1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour et portant
transposition de la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 06/07/1994 Page
1092

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant le montant, les modalités et
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14/06/1994
portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de
la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours
à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du
13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,
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Overtrædelsesprocedure nr. 98/2388 vedrørende ukorrekt gennemførelse af
direktivets artikel 4, stk. 3,: den luxembourgske lovgivning bestemmer, at
pakkerejsen kun kan overdrages til tredjemand på betingelse af, at det sker senest 21
dage før afrejsen, hvorimod direktivet bestemmer, at dette kan gøres i rimelig tid
inden afrejsen. Sagen verserer.

12. NEDERLANDENE

– Koninklijk Besluit van 15/01/1993 houdende regels inzake de gegevens die de
organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeven van de reizigers moeten
vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen), Staatsblad 1993, nr. 43

– Wet van 24/12/1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan
de richtlijn betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepaketten en
rondreispaketten, Staatsblad 1992, nr. 689

Overtrædelsesprodure nr. 93/2183 vedrørende gennemførelsen af direktivets artikel
4, stk. 2, litra a, artikel 4, stk. 4, litra a, artikel 5, stk. 5, artikel 5, stk. 7 og artikel 6.
Efter Kommissionen havde sendt de nederlandske myndigheder en åbningsskrivelse,
afgav de nederlandske myndigheder yderligere oplysninger, hvilket fik Kommissionen
til at henlægge sagen.

13. ØSTRIG

– §§ 31b – 31f Konsumentenschutzgesetz (idF BGBl 247/1993, BGBlI 140/1997)

– Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über
Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe, BGBl 599/1994

– Reisebüro-Sicherungsverordnung BGBl II 10/1998, idF BGBl II 118/1998

Domstolen, sag C-364/96 (VKI mod Österreichische Kreditversicherung): ifølge
pakkerejsedirektivets artikel 7 skal garantien dække alle udgifter forbundet med
hjemtransport (som f.eks. hotelregningen).

Domstolen, sag C-140/97 (Rechberger) vedrørende gennemførelse af direktivets
artikel 7 i Østrig: artikel 7 finder kun anvendelse i forbindelse med pakkerejser, som
tilbydes gratis. Rejsearrangørernes pligt til at tegne en forsikring med en
minimumsforsikringssum på 5% af 3 måneders omsætning er ikke tilstrækkelig til at
gennemføre direktivets artikel 7. Den for sent gennemførte og utilstrækkelige
gennemførelse af direktivets artikel 7 pålægger en medlemsstat erstatningsansvar
over for forbrugere, som har lidt et tab af denne grund. En rejsearrangørs
forsømmelighed fritager ikke for dette erstatningsansvar.

14. PORTUGAL

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27/05/1993. Regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
123 de 27/05/1993 Página 2904
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– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19/07/1993. Regulamenta a actividade de
agência de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de
19/08/1993 Página 3883

– Decreto Legislativo Regional n.° 13/94/M de 16/05/1994. Adapta à Região
Autónoma da Madeira o disposto no Decreto-Lei n.° 198/93, de 27 de Maio, e
no decreto Regulamentar n.° 24/93, de 19 de Julho (regula o acceso, exercício e
licenciamento da actividade das agências de viagens e turismo), Diário da
República I Série A n.° 122 de 16/05/1994 Página2785

– Codigo de Direito Civil Portuges de 25/11/1966

– Decreto-Lei n.° 446/85 de 25/10/1985. Institui o regime jurídico das cláusulas
contratuais gerais, Diário da República I Série n.° 246 de 25/10/1985 Página
3533

– Decreto-Lei n.° 330/90 de 23/10/1990. Aprova o Código da Publicidade, Diário
da República I n.° 245 de 23/10/1990 Página 4353

– Decreto-Lei n.° 209/97 de 13/08/1997. regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
186 de 13/08/1997 Página 4219

15. FINLAND

– Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28/11/1994

– Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28/11/1994

– Åland Islands: Landskapslag om resebyrårörelse (56/75) 26/11/1975

– Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n
muuttamisesta/Förordning om ändring av 5 och 7 § förordningen om de
uppgifter som skall ges om paketresor (372/98) 29/05/1998

Overtrædelsesprocedure nr. 96/2181: ukorrekt gennemførelse af direktivets artikel 3,
stk. 2, litra a, og artikel 4, stk. 1, litra a, da den finske lovgivning kun pålægger
pakkerejsearrangøren/formidleren at give oplysninger om pas- og visakrav til finske
statsborgere og ikke til borgere i alle de relevante EØS-lande. På grund af
Kommissionens indgriben accepterede Finland at ændre denne bestemmelse.

Domstolen, sag nr. 237/97 (Kuluttajavirasto mod AFS Finland): et
udvekslingsprogram for skoleelever, hvor finske elever bor hos en amerikansk
værtsfamilie, betragtes ikke som en pakkerejse, selv om arrangøren af programmet
får et samlet beløb for flyrejsen, kontakten med værtsfamilien og værtsskolen og
andre tjenesteydelser.

16. SVERIGE

– Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672
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– Lag om ändring i resegarantilagen (1972:204), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1673

– Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1674

– Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor,
Konsumentverkets författningssamling (KOVFS), 1993:3

17. DET FORENEDE KONGERIGE

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992,
Statutory Instruments number 3288 of 1992

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours (Amendment)
Regulations 1998, Statutory Instruments number 1208 of 1998

– Gibraltar: The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Ordinance
1994, Legal Notice No. 8 of 1994, First Supplement to the Gibraltar Gazette No.
2,788 of 07/07/1994

Overtrædelsesprocedure nr. 93/2182: ukorrekt gennemførelse af direktivets artikel 3,
stk.2, litra a, og artikel 4, stk. 1, litra a, da Det Forenede Kongeriges lovgivning kun
pålægger pakkerejsearrangøren/formidleren at give oplysninger om pas- og visakrav
til britiske statsborgere og ikke til borgere i alle de relevante EØS-lande. På grund af
Kommissionens indgriben accepterede Det Forenede Kongerige at ændre denne
bestemmelse.
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BILAG II

EN KORT OVERSIGT OVER DEN NATIONALE LOVGIVNING TIL GENNEMFØRELSE AF
ARTIKEL 7 I DIREKTIV 90/314/EØF

18. BELGIEN

I paragraf 36 i loven om pakkerejser har Belgien bogstaveligt talt overtaget teksten i
direktivets artikel 7. I kongeligt dekret57 om gennemførelse af paragraf 36 i loven om
pakkerejser bestemmes det, at rejsearrangører skal stille tilstrækkelig garanti ved at
tegne en forsikringskontrakt med et godkendt forsikringsselskab. Forsikreren skal
dække fuld tilbagebetaling af alle beløb, som forbrugerne har betalt i forbindelse med
en pakkerejse, og alle udgifter i forbindelse med hjemtransport af forbrugere, som
allerede har påbegyndt deres pakkerejse.

Personer, som ønsker at drive virksomhed som rejsebureau, skal have en licens fra de
regionale myndigheder. Man skal dog ikke bevise, at man stiller tilstrækkelig garanti i
overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf 36 i loven om pakkerejser, før man
kan få licens. I stedet påhviler det forsikringsselskaberne regelmæssigt at
offentliggøre en liste over de rejsebureauer, de forsikrer41.

19. DANMARK

Selv før pakkerejsedirektivet trådte i kraft krævede den danske lov nr. 104/198642, at
rejsearrangører og formidlere, som optræder på vegne af udenlandske
rejsearrangører, skal være medlem af en rejsegarantifond, som skal dække alle
udgifter til hjemrejse og tilbagebetaling af alle erlagte beløb. Denne lov blev ændret
ved lov nr. 454/1993 med henblik på at leve op til direktivet.

En ny lov om en rejsegarantifond blev vedtaget i 199743. I lighed med den
foregående lovgivning pålægger den rejsearrangører og formidlere for udenlandske
rejsearrangører at tilmelde sig rejsegarantifonden. De skal deponere et garantibeløb

                                               

57 Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le
contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages

41 Jvf. Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, Art. 14.

42 Lov om en rejsegarantifond, jvf. lovbekendtgørelse nr. 104 af 28. februar 1986, ændret ved lov nr.
454 af 30. juni 1993.

43 Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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(hvis størrelse udgør mellem 1 og 100% af årsomsætningen44, alt afhængigt af
omsætningen og den type rejser, som sælges), og for hver solgt pakkerejse betales et
bidrag på 5 DKK.

Garantifondens formål er at tage det fulde ansvar i forbindelse med de risici, som er
nævnt i artikel 7 i direktiv 90/314. Fondens midler giver dog anledning til
bekymring45, selv om den nye lov om en rejsegarantifond har forbedret fondens
økonomiske forhold46. På regeringseksperternes møde den 14. april 1999 gav den
danske delegation udtryk for, at man var opmærksom på problemet.

20. TYSKLAND

Ifølge den tyske lovgivning47 skal rejsearrangørerne tegne forsikring eller
tilvejebringe en garanti hos et finansielt institut. Rejsearrangøren eller formidleren
kan først tage imod betaling fra forbrugeren efter at have givet ham et certifikat,  som
giver ham et direkte krav mod forsikringsselskabet/garanten.

20.1. Begrænsning af forsikringssummen

Hvert forsikringsselskab eller finansielt instituts ansvar kan dog begrænses til
et beløb på i alt 200 mio. DM pr. år. Hvis det samlede beløb overskrides,
tilbagebetales erlagte beløb og udgifter til hjemrejse kun delvist.

200 mio. DM kan forekomme at være et stort beløb, men det skal ses i
forhold til den tyske rejseindustris omsætning. I 1995 havde den største tyske
rejsearrangør med en markedsandel på 17%, TUI, en omsætning på næsten 6
mia. DM, så 200 mio. DM ville kun have dækket to uger af dette firmas
omsætning. Siden da er omsætningen steget, men grænsen på 200 mio. DM
findes stadig.

                                               

44 Jvf. paragraf 8, stk. 5 og 6 i lov 315/1997. Virksomhederne inddeles på grundlag af deres
årsomsætning i forskellige størrelsesklasser. F.eks. udgør garantien for virksomheder med en
omsætning, som ikke overstiger 15 mio. DKK, 300 000 DKK; for virksomheder med en omsætning
på mellem 15 og 50 mio. DKK udgør den 1 mio. DKK. Man kan frygte, at dette system i nogle
tilfælde virker diskriminerende (hvorfor skal en virksomhed med en omsætning på 16 mio. DKK
stille en garanti, som er tre gange så høj som den garanti, en virksomhed med en omsætning på 15
mio. DKK skal stille?); dette udgør uden tvivl en forhindring for små virksomheder. Paragraf 14, stk.
1 bestemmer, at garantien kan reduceres, hvis omsætningen er mindre end minimumsgarantibeløbet,
hvilket betyder, at for meget små virksomheder kan garantien være af samme størrelse som et års
omsætning. På den anden side bestemmer paragraf 14, stk. 2, at i særlige tilfælde (det angives ikke
her, hvad et særligt tilfælde er) kan virksomhederne fritages fra både garanti og bidrag.

45 Ifølge en rapport, som universitetet i Louvain-la-Neuve har udarbejdet, udgjorde fondens egen kapital
i 1995 90 mio. DKK, mens der i samme år forekom 8 tilfælde af insolvens og 14,4 mio. DKK blev
udbetalt til forbrugerne. 8% af dette beløb blev godtgjort ud af de konkursramte virksomheders
garantibeløb; bidragene (på 5 DKK pr. pakkerejse) udgjorde kun 8 mio. DKK.

46 Tidligere udgjorde den garanti, som alle virksomheder skal stille, 200 000 DKK uanset omsætningen,
hvilket var betydeligt mindre end under det ny system. Bidraget på 5 DKK var det samme.

47 § 651k BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Civillovbogen).
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I 1995 anslog man den samlede omsætning i pakkerejseindustrien til ca. 40
mia. DM om året. Hvis alle virksomhederne havde valgt at tegne forsikring
hos det samme forsikringsselskab, ville den samlede dækning kun have været
ca. 0,5% af årsomsætningen, mens den er på op til 10%, hvis ikke
ubegrænset, i andre medlemsstater.

Under det tyske system kan forbrugeren være nødt til at vente på
tilbagebetaling indtil udgangen af året, fordi det først da kan afgøres, om
grænsen på 200 mio. DM er overskredet. Hurtig tilbagebetaling er derfor
ikke mulig.

Sluttelig skal det bemærkes, at risikodækningen ikke afhænger af det
pågældende firmas omsætning, men snarere af hvor mange firmaer der vælger
det samme forsikringsselskab.

20.2. Ingen krav om licens

I modsætning til de fleste andre medlemsstater48 har Tyskland ikke noget
krav om licens for rejsearrangører. Alle kan begynde at drive virksomhed som
rejsebureau, og manglende opfyldelse af de lovgivningsmæssige krav (f.eks.
at der ikke forefindes rejsegarantier) opdages først, når der er opstået
problemer. Forbrugerne er således ikke beskyttet, hvis rejsearrangøren ikke
har tegnet forsikring. Generelt er det op til forbrugeren at undersøge, om en
given rejsearrangør er forsikret eller ej, og det bemærkes, at mange
rejsearrangører ikke er forsikret.

21. GRÆKENLAND

Ifølge paragraf 5, stk. 5, litra b, og paragraf 7, stk. 1, i præsidentens dekret nr.
339/199649 skal rejsearrangører og formidlere købe en forsikringspolice, som dækker
civilretligt og erhvervsmæssigt ansvar, herunder også pligten til i tilfælde af insolvens
at tilbagebetale erlagte beløb og dække udgifterne til hjemtransport af forbrugeren.

Alternativt kan dette dækkes af bankgarantier eller en speciel fælles fond.
Kommissionen har ikke modtaget oplysninger om, hvordan denne fond fungerer.

Ifølge paragraf 5, stk. 5, litra b, i præsidentens dekret nr. 339/1996 er virksomheder,
som driver passagertransport til søs, fritaget for denne forpligtelse. I den forbindelse
har Kommissionen fremsendt en åbningsskrivelse til Grækenland.

22. SPANIEN

Paragraf 12 i den spanske lov nr. 21/1995 om pakkerejser50 gengiver ganske enkelt
ordlyden i direktivets artikel 7, men beføjelserne til at fastlægge detaljerne i

                                               

48 F.eks. Italien, Spanien, Østrig og Danmark.

49 Præsidentens dekret nr.  339/1996 om pakkerejser (Greek Government Gazette No. 225/A).

50 Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados.
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lovgivningen overlades til de 17 Comunidades Autonomas. Indtil nu har
Kommissionen modtaget meddelelse om den lovgivning, som er vedtaget i
Catalonien51, på Balearerne52 og på De Kanariske Øer53.

I forbindelse med områder, som ikke dækkes af nyere (regional) lovgivning, er det
kongelige dekret om rejsebureauer fra 198854 stadig gældende. Det gælder for de
Comunidades Autonomas, som endnu ikke har vedtaget deres egen lovgivning om de
af rejsebureauer krævede garantier. Det skal også bemærkes, at de foranstaltninger,
som er vedtaget i Catalonien, på Balearerne og på De Kanariske Øer, stort set er de
samme som dem, det kongelige dekret fra 1998 indeholder bestemmelser om. I denne
sammenhæng er det derfor tilstrækkeligt kun at tage dette dekret i betragtning.

I paragraf 2 i dekretet defineres tre kategorier af rejsebureauer:  “mayoristas”
planlægger og arrangerer alle typer tjenesteydelser inden for turistområdet samt
pakkerejser og sælger disse til formidlerne (minoristas), men ikke direkte til
forbrugeren; “minoristas” sælger pakkerejser, som er arrangeret af mayoristas eller
dem selv, til forbrugeren, men ikke til andre rejsebureauer; “mayoristas-minoristas”
driver forretning som både mayoristas og minoristas.

Alle rejsebureauer skal stille garanti ved at indbetale til enten en individuel eller en
fælles garantiordning hos det regionale turistkontor.

Den individuelle garantiordning, som man skal have hos den regionale offentlige
myndighed i form af en bankgaranti, en forsikringspolice eller aktier (så garantien til
enhver tid er til myndighedens disposition), skal omfatte et beløb på 20 mio. PTA for
mayoristas, 10 mio. PTA for minoristas og 30 mio. for et rejsebureau, som er både
mayorista og minorista. Hvert rejsebureaus bidrag til den fælles garantiordning skal
udgøre 50% af det beløb, som rejsebureauet skulle have indbetalt til en individuel
garantiordning; den fælles garantiordning skal dog under alle omstændigheder
omfatte et beløb på mindst 400 mio. PTA. Disse beløb er gældende for den garanti,
som rejsebureauer med op til seks afdelinger skal stille. For hver afdeling derudover
skal beløbet under den individuelle garantiordning forhøjes med 2 mio. PTA og den
fælles med 1 mio. PTA.

22.1. Begrænsning af anvendelsesområdet

Den nye spanske lov om pakkerejser bestemmer, at garantiordningen skal
anvendes som garanti for opfyldelse af kontrakten om en rejse og, især,
tilbagebetaling af erlagte beløb og af udgifter i forbindelse med forbrugernes
hjemrejse i tilfælde af rejsebureauets insolvens. Det fremgår altså, at der ikke
er direkte adgang til at anvende garantiordningen til at finansiere forbrugerens

                                               

51 Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de Reglamentación de las Agencias de Viajes.

52 Decreto 43/1995, de 6 de abril, de Reglamento de Agencias de Viajes.

53 Decreto 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes.

54 Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades proprias
de las Agencias de Viaje; Orden de 14 de abril de 1988 por la que se aprueban las normas
reguladores de las Agencias de Viajes.
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hjemrejse, men kun mulighed for tilbagebetaling af forbrugerens udgifter i
forbindelse med hjemrejse.

Det skal også bemærkes, at det i det kongelige dekret nr. 271/1988 ikke
angives, om denne garantiordning skal dække risikoen i forbindelse med
insolvens. Derfor er det temmelig uklart, om kunderne kan drage fordel af
garantiordningen i tilfælde af, at rejsebureauet bliver insolvent. Da der ikke
findes en klar regel til fordel for forbrugerne (som udtrykkeligt skulle angive,
at garantiordningen skal anvendes til at tilbagebetale erlagte beløb og betale
for hjemrejse i tilfælde af rejsebureauets insolvens), fremgår det, at
forbrugeren kun kan kræve tilbagebetaling fra det rejsebureau, som er
insolvent. Imidlertid vil garantiordningen dække enhver form for
erstatningsansvar, som rejsebureauet har pådraget sig, og dermed kun udgøre
en del af konkursboet.

22.2. Begrænset erstatningsansvar

Mens ordlyden i loven om pakkerejser nr. 21/1995 er næsten identisk med
ordlyden i direktivets artikel 7, fastlægges i det kongelige dekret nr. 271/1988
en vis begrænsning på den fulde risikodækning. For eksempel ligger
grænserne for garantiordningens beløbsmæssige størrelse ikke bare fast, men
de er også relativt lave. Faktisk består garantiordningen af et fast beløb, som
ikke hænger sammen med rejsebureauets årsomsætning. Jo større
rejsebureauets omsætning er, jo mindre er garantiordningens risikodækning
derfor.

22.3. Forpligtelser pålagt udenlandske rejsearrangører/formidlere

Ifølge de forklaringer, som de spanske delegerede gav på mødet den 14. april
1999, skal udenlandske rejsearrangører/formidlere stille sikkerhed ifølge
spansk lovgivning. Det betragtes ikke som tilstrækkeligt, at de lever op til
lovgivningen vedrørende rejsegarantier i deres hjemland.

23. FRANKRIG

Artikel 4, litra c, i den franske lov nr. 92-645 om rejsebureauer55 pålægger
rejsebureauer at give kunderne tilstrækkelig bevis for, at der findes garanti for
opfyldelse af kontrakten og tilbagebetaling af erlagte beløb og udgifter til hjemrejse. I
nødstilfælde skal det i Frankrig være muligt at få øjeblikkelig adgang til garantien.
Den samme forpligtelse påhviler ifølge lovens artikel 9, litra b, organisationer, som
tilbyder pakkerejser uden fortjeneste for øje, og ifølge lovens artikel 11 lokale
turistråd.

                                               

55 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, (JORF, p. 9457).
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I dekret nr. 94-49056, som er baseret på lov nr. 92-645, bestemmes det, at sikkerhed
skal stilles enten ved deltagelse i en fælles garantifond eller garanti fra et finansielt
institut eller et forsikringsselskab.

Transportministeriet træffer hvert år afgørelse om beløbets størrelse. Indtil nu har
Kommissionen ikke modtaget anmeldelse af disse afgørelser.

For eksempel refereres der til transportministeriets afgørelse af 22. november 1994
vedrørende betingelserne for fastsættelse af den økonomiske garanti, som
rejsebureauer skal stille. Ifølge denne afgørelse skal alle rejsebureauer til præfekten i
det pågældende departement indlevere et faktablad, som bruges som grundlag for at
fastsætte garantibeløbet. På faktabladet skal rejsebureauet angive virksomhedens
omsætning i det foregående år inddelt i 8 kategorier. For hver af disse kategorier
fastsættes et garantibeløb, som kan udgøre fra 2% (i forbindelse med salg af
tjenesteydelser til formidlere) til 16% (i forbindelse med pakkerejser, som arrangeres
af rejsebureauet selv). Summen af de for hver af de 8 kategorier udregnede
garantibeløb udgør det samlede garantibeløb. Garantibeløbets minimumsgrænse er
dog fastsat til 750 000 FFR for hvert rejsebureau og 250 000 FFR for hvert
afdelingskontor.

Præfekterne i departementerne har beføjelse til at fastsætte minimumsbeløbet for
hver enkel virksomhed/organisation og kontrollere anvendelsen af garantierne.

23.1. Begrænset erstatningsansvar

De garantier, som dækker tilbagebetaling af erlagte beløb og udgifter til
forbrugernes hjemrejse, er i alle tilfælde begrænsede. Uden at have mere
detaljerede data til rådighed er det naturligvis umuligt at bestemme det
gennemsnitlige forhold mellem et rejsebureaus årsomsætning og det
garantibeløb, det skal stille. Ikke desto mindre kan man anslå, at i gennemsnit
udgør garantibeløbet under 15 eller endog 10% af årsomsætningen.

23.2. Andre vigtige punkter

På baggrund af de oplysninger, som en forbrugerorganisation har indsendt,
fremgår det, at forbrugeren ikke er beskyttet i tilfælde af, at
rejsearrangøren/formidleren undlader at opretholde sin deltagelse i en fælles
garantifond.

Den franske lovgivning kræver, at kunden gives oplysninger om, at der findes
en tilstrækkelig økonomisk garanti. I praksis modtager forbrugeren garantens
navn og adresse, men ingen præcise oplysninger om garantiens nærmere
bestemmelser.

                                               

56 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645, articles 12-
19.
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24. IRLAND

Den irske Package Holidays and Travel Trade Act57, paragraf 22, stiller krav om, at
pakkerejsearrangøren stiller tilstrækkelig garanti til i tilfælde
af insolvens eller konkurs at sikre tilbagebetaling af erlagte
beløb og hjemtransport af forbrugeren. En pakkerejsearrangør har levet op til dette
krav, hvis han har truffet en eller flere af de foranstaltninger, som beskrives i lovens
paragraf 23 til 25. Hvis pakkerejsen er af den type, som kræver, at arrangøren har
licens i overensstemmelse med Transport Act of 198258, og omfattes af de
foranstaltninger, som er truffet for at leve op til denne lov59, har
pakkerejsearrangøren også levet op til dette krav.

24.1. Garantiordninger ifølge Transport Act of 1982

Transport Act of 1982 omfatter et licenssystem for rejsearrangører og
rejsebureauer.

Lovens paragraf 13 bestemmer, at alle rejsearrangører eller rejsebureauer skal
indgå i en garantiordning, før de kan få licens. Under denne garantiordning
skal en sum penge være til rådighed for transportministeriet, således en
forbruger, som har lidt et tab eller pådraget sig erstatningspligt, kan drage
fordel deraf i tilfælde af, at rejsearrangøren eller rejsebureauet er ude af stand
til eller undlader at leve op til sine økonomiske eller kontraktmæssige
forpligtelser i forbindelse med kontrakter om rejser til udlandet.

Garantiordningen kan anvendes i forbindelse med forbrugernes hjemrejse fra
udlandet, tilbagebetaling af alle rimelige udgifter, som forbrugerne har måttet
afholde på grund af virksomhedens insolvens og tilbagebetaling (så vidt
muligt) af erlagte beløb.

Kravene til garantiordningen findes i følgende lov: Tour Operators and Travel
Agents (Bonding) Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983). Ifølge denne lov
skal garantiordningen omfatte et beløb på 10% (for rejsearrangører) og 4%
(for rejsebureauer) af den forventede omsætning i henhold til licensen (dvs.
licensansøgerens forventede samlede indtægter fra kontrakter om
udenlandsrejser i den periode, for hvilken der søges licens). Garantiordningen
kan bestå af et kontantbeløb, som deponeres hos transportministeriet eller i en
irsk bank i ministerens navn, en garanti, som en bank eller et
forsikringsselskab stiller sikkerhed for, en anden af ministeren godkendt type
garanti eller en fælles forsikringsordning.

                                               

57 Package Holidays and Travel Trade Act 1995.

58 Transport Act 1982, Sec. 13-19

59 se Tour Operators (Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 100 of 1983); Travel Agents Operators
(Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 101 of 1983); Tour Operators and Travel Agents (Bonding)
Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983); Travellers’ Protection Fund Regulations1983 (S.I. No. 103
of 1983)
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24.2. Rejsegarantifond

Paragraf 15 - 18 i Transport Act indeholder bestemmelser om oprettelse af en
rejsegarantifond til dækning af tab og erstatningsansvar, som påhviler
insolvente rejsearrangørers og rejsebureauers kunder i tilfælde, hvor
garantiordningens midler viser sig at være utilstrækkelige. Alle, som har
licens til at arrangere rejser, skal bidrage til fonden. Bidraget udgør 4 IEP pr.
rejsende, som bestiller en udenlandsrejse; det udgør 2 IEP, hvis den rejsende
er studerende. Der skal ikke indbetales bidrag for rejsende, som er mindre
end 2 år gamle.

24.3. Sikkerhed ifølge paragraf 23 – 25 i Package Holidays and Travel Trade Act
1995

Bestemmelserne om garantiordninger og forsikring i Package Holidays and
Travel Trade Act 1995 skal kun finde anvendelse i forbindelse med
pakkerejser, som ikke dækkes af de licenser, som er udstedt ifølge Transport
Act of 1982. Da loven fra 1982 kræver, at alle rejsearrangører og
rejsebureauer, som arrangerer eller sælger udenlandsrejser, har licens, fremgår
det, at loven fra 1995 hovedsageligt finder anvendelse i forbindelse med
pakkerejser inden for Irlands grænser.

Ifølge loven fra 1995 kan garantien bestå af en garantiordning hos et
godkendt organ, som har en reservefond eller en forsikring (paragraf 23), en
garantiordning hos et godkendt organ, som ikke har en sådan reservefond
eller forsikring (paragraf 24), og en forsikring (paragraf 25).

Hvis man vælger en garantiordning60 skal garantien udgøre 10% af
rejsearrangørens årsomsætning; garantien forhøjes til 15%, hvis den
godkendte institution ikke selv har en reservefond eller en forsikring.

Det fremgår, at det godkendte organs forsikring spiller en rolle, som kan
sammenlignes med den rejsegarantifond, som loven fra 1982 indeholder
bestemmelser om. Forbrugerne kan derfor få kompensation fra det godkendte
organs forsikring, hvis garantiordningen viser sig at være utilstrækkelig. Det
system, som paragraf 24 indeholder bestemmelser om, omfatter ikke en sådan
forsikringsdækning, men de beløb, som er indbetalt til garantiordningen ifølge
denne bestemmelse, synes at være lige netop acceptable.

25. ITALIEN

Artikel 21 i lovdekret nr. 111/95 bestemmer, at alle rejsearrangører skal deltage i en
fælles garantifond. Denne fond er dog endnu ikke blevet etableret. Kommissionen har
indledt overtrædelsesprocedurer.

Bortset fra at omsætte pakkerejsedirektivet tilvejebringer lov nr. 217/1983 en
licensordning for rejsebureauerne, som for at opnå licens skal indgå i en
garantiordning. Garantiordningens beløbsmæssige størrelse er fastlagt af de regionale

                                               

60 Package Holidays and Travel Trade Act, 1995 (Bonds) Regulations, 1995
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myndigheder og varierer mellem 3 000 og 200 000 EUR med store udsving fra
region til region, men også alt afhængigt af virksomhedens størrelse og aktiviteter.

26. LUXEMBOURG

Artikel 6 i loven om pakkerejser61 og artikel 2 i storhertugens anordning62

bestemmer, at alle rejsebureauer skal stille garanti for at få tilladelse til at drive
forretning. Denne garanti kan bestå af en bankgaranti, en forsikringspolice eller
deltagelse i en fælles garantifond. Garanten skal tage ansvaret for tilbagebetaling af
alle erlagte beløb og forbrugernes hjemrejse i tilfælde af rejsebureauets insolvens
(artikel 4 og 5 i anordningen). Garantien skal være umiddelbart til rådighed inden for
Storhertugdømmets territorium.

27. NEDERLANDENE

Nederlandsk lov63 pålægger kun rejsearrangøren at træffe de nødvendige
foranstaltninger for at sikre forbrugerens hjemrejse og tilbagebetaling af erlagte
beløb. Det specificeres ikke, hvordan der skal stilles sikkerhed, og der er heller ingen
sanktioner, hvis man ikke lever op til kravet. Derudover undersøges markedet heller
ikke af en offentlig myndighed. Systemets fungeren afhænger derfor helt af
årvågenhed hos forbrugerne, som ifølge den nederlandske regering ikke ville købe en
pakkerejse af en rejsearrangør/formidler, som ikke kan tilbyde garanti i tilfælde af
insolvens.

Rejsebranchen har oprettet en garantifond, som rejsearrangørerne bidrager til i
forhold til antallet af solgte pakkerejser. I 1995 udgjorde denne fond ca. 100 mio.
NLG. Det fremgår, at deltagelse i garantifondsordningen er på frivilligt plan, men de
fleste nederlandske rejsearrangører deltager ifølge den nederlandske regerings
udsagn.

28. ØSTRIG

Artikel 7 i direktiv 90/314 blev omsat til østrigsk lovgivning ved hjælp af et separat
dekret64. I løbet af mindre end fire år er dette blevet ændret65, afløst af et nyt dekret66

                                               

61 Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours

62 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l'utilisation de la
garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

63 Lov nr. 689/1992 om vedtagelse af  Bog 7 af Civillovbogen om pakkerejsedirektivet, paragraf 13

64 Reisebürosicherungsverordnung –BGBl 881/1994

65 BGBl 170/1996

66 BGBl II 10/1998
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og igen ændret67 som følge af åbenbare mangler i lovgivningen. Følgende
kommentarer refererer udelukkende til den seneste udgave af dekretet, dvs. BGBl II
118/1998.

Ifølge dette dekret skal rejsearrangørerne have en forsikring eller en bankgaranti med
en forsikringssum på mindst 5-9% af årsomsætningen (afhængigt af hvilken type
pakkerejser der tilbydes). Ydermere skal rejsearrangørerne deltage i en fælles
forsikringsfond med en forsikringssum på 50 mio. ATS, som dækker beløb, som ikke
er dækket af den individuelle forsikring eller bankgaranti. Hvis en rejsearrangør ikke
deltager i denne fond, skal den individuelle forsikring eller garanti beløbe sig til
mindst 8-12% af årsomsætningen.

Økonomiministeriet udarbejder et offentligt register over rejsearrangørerne68. Alle
rejsearrangører skal hvert år i løbet af årets første uger bevise, at de stadig lever op
til betingelserne for registrering, herunder at der i tilfælde af insolvens forefindes
tilstrækkelig garanti. Registret omfatter kun østrigske rejsearrangører.

28.1. Mindstekrav til garantiens størrelse

I det østrigske system er garanten/forsikrerens erstatningsansvar begrænset.
Derudover er det klart, at den lovpligtige "forsikringssum på mindst på 5-9%
af årsomsætningen", som dekretet indeholder bestemmelser, sandsynligvis
aldrig bliver overskredet, så beløbet kan betragtes som den egentlige
forsikringssum.

28.2. Et finansielt instituts garanti

§§ 3 og 6 i dekretet giver mulighed for, at garantien kan stilles af et finansielt
institut.

Ifølge de oplysninger man har modtaget fra en østrigsk forbrugerorganisation,
har dette system nogle svagheder, hvilket viste sig, da rejsebureauet
“Extratours Roland Swoboda” blev insolvent. Det finansielle institut havde
begrænset garantien til en bestemt periode. Efter udløb af denne periode blev
garantien ikke fornyet på grund af rejsearrangørens usikre økonomiske
forhold. Myndighederne blev oplyst om dette, men tog ikke skridt til at lukke
rejsebureauet, som blev insolvent to måneder efter udløb af garantien.
Følgelig afviste det finansielle institut at betale for forbrugernes hjemrejse og
at tilbagebetale erlagte beløb.

Bortset fra myndighedernes åbenbare mangel på opmærksomhed kaster denne
sag lys på to problemer: For det første udsteder de finansielle institutter i
Østrig kun garantier for en begrænset periode; for det andet kan forbrugerne
ikke gøre direkte krav på garantierne, da kun ihændehaveren af den skriftlige
garanti kan gøre dette. Dette er i modstrid med kravene i det østrigske
dekret, som i § 5, stk. 2, og § 6 bestemmer, at forbrugeren kan gøre sit krav
gældende direkte over for garanten.

                                               

67 BGBl II 118/1998

68 Jvf. BGBl II 10/1998, § 9
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28.3. Manglende beskyttelse hvis rejsearrangøren ikke stiller garanti

Sluttelig oplyste en forbrugerorganisation også, at der viste sig huller i
kontrollen af markedet, f.eks. i forbindelse med insolvenssagerne vedrørende
“Phönix-Tabor-Reisen” og “Extratours Roland Swoboda”:
forsikringspolicen/bankgarantien var ikke længere gyldig, men alligevel
fortsatte rejsearrangøren med at drive forretning. Den østrigske lovgivning
omfatter ikke bestemmelser for, hvordan man skal behandle et tilfælde, hvor
en rejsearrangør, som ikke er forsikret, fortsætter med at drive forretning.

29. PORTUGAL

Den portugisiske lovgivning69 kræver, at rejsebureauerne indgår i en garantiordning70

samt tegner forsikring 71 med henblik på at kunne leve op til et eventuelt
erstatningsansvar, som opstår  i forbindelse med deres virksomhed.

Garantiordningen kan bestå af en forsikringspolice, en bankgaranti, et
bankindestående eller en anden form for garanti, som er godkendt af
generaldirektoratet for turisme. Garantibeløbet udgør 5% af årsomsætningen, men
må ikke være mindre end 5 mio. PTE eller større end 50 mio. PTE. Forsikringen skal
være på mindst 15 mio. PTE.

Både garantiordningen og forsikringspolicen skal dog dække civilretligt
erstatningsansvar generelt, og det er ikke udtrykkeligt bestemt, at de skal dække de
skader, som forbrugerne har pådraget sig som følge af en rejsearrangørs eller en
formidlers insolvens.

Under disse forhold er det uklart, hvordan forbrugeren kan få adgang til garantien i
tilfælde af, at rejsearrangøren/formidleren bliver insolvent. Når ikke forbrugeren kan
gøre sit krav gældende direkte over for forsikreren, synes det at fremgå, at denne kun
kan kræve tilbagebetaling af den insolvente rejsearrangør/formidler, som derefter har
et krav mod garanten.

Derudover skal det bemærkes, at garantiordningens og forsikringspolicens
minimumsbeløb udgør en begrænsning af den sikkerhed, som artikel 7 i direktiv
90/314 indeholder bestemmelser om.

30. FINLAND

§ 8 i lov nr. 1080/94 bestemmer, at alle rejsearrangører og alle formidlere for
udenlandske rejsearrangører hos den finske forbrugerstyrelse skal stille en godkendt
sikkerhed, som garanterer forbrugernes hjemrejse og tilbagebetaling af erlagte beløb.

                                               

69 Decreto-Lei n.° 198/93 de 27 de Maio, Diário da República – I Série A - n.° 123, afsnit IV

70 Decreto-Lei n.° 198/93, paragraf 42 –48

71 Decreto-Lei n.° 198/93, paragraf 49 –50
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§ 9 bestemmer, at rejsearrangørerne under visse omstændigheder kan fritages fra
kravet om at stille garanti.

Ifølge § 10 kan sikkerheden stilles i form af en garanti, forsikring eller "anden
sikkerhed" (det angives ikke, hvad "anden sikkerhed" kan være). Den finske
forbrugerstyrelse skal have ret til at anvende sikkerheden direkte, hvis en
rejsearrangør bliver insolvent. Det er op til den finske forbrugerstyrelse at afgøre om
den stillede sikkerhed er acceptabel, dvs. tilstrækkelig til at dække risikoen.
Kommissionen har ingen oplysninger om, hvordan man vurderer, om den stillede
sikkerhed er tilstrækkelig.

§ 10 i lov nr. 1080/94 bestemmer, at yderligere krav til sikkerheden og accepten af
denne skal beskrives i et separat dekret, men Kommissionen har på nuværende
tidspunkt ikke modtaget meddelelse om et sådant dekret.

Hvis sikkerheden i tilfælde af en rejsearrangørs insolvens viser sig at være
utilstrækkelig, har dækningen af udgifter til hjemrejse første prioritet.

30.1. Visse rejsearrangørers fritagelse fra kravet om at stille sikkerhed

§ 9 i lov nr. 1080/94 giver den finske forbrugerstyrelse mulighed for at fritage
rejsearrangørerne fra kravet om at stille sikkerhed, hvis en sådan sikkerhed
ikke forekommer at være af afgørende betydning, virksomhedens art og
omfang taget i betragtning. Der står i denne bestemmelse, at yderligere
bestemmelser vedrørende sådanne fritagelser skal beskrives i et separat
dekret. Kommissionen har på nuværende tidspunkt dog ikke modtaget
meddelelse om et sådant dekret.

Ifølge en undersøgelse foretaget af det katolske universitet i Louvain-la-
Neuve fritages ca. 10% af rejsearrangørerne i Finland.

30.2. Begrænset erstatningsansvar

Selv om al sikkerhed skal stilles hos den finske forbrugerstyrelse, udgør
denne sikkerhed ikke en fælles garantifond for rejsearrangører. Derfor kan en
given insolvent rejsearrangørs kunder kun få udbetalt erstatning ud af den
sikkerhed, som pågældende rejsearrangør har stillet.

Den finske lovgivning (§11 i lov nr. 1080/94) tager udtrykkeligt højde for en
situation, hvor den sikkerhed, som stilles af en rejsearrangør, viser sig at være
utilstrækkelig. I disse tilfælde har betaling af forbrugernes hjemrejse første
prioritet frem for tilbagebetaling af beløb erlagt for pakkerejsen.

30.3. Krav pålagt udenlandske rejsearrangører/formidlere

Ifølge den finske delegations forklaringer på mødet den 14. april 1999 skal
udenlandske rejsearrangører/formidlere stille sikkerhed i henhold til finsk
lovgivning. At disse lever op til lovgivningen i deres hjemland, betragtes ikke
som værende tilstrækkeligt.
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31. SVERIGE

Den svenske lov om rejsegarantier72 (§§ 1 og  4) bestemmer, at rejsearrangører og
formidlere, før de udbyder pakkerejser til salg, skal stille sikkerhed hos
Kammarkollegiet (finansretlig afdeling under finansministeriet). Sikkerhedens
størrelse fastsættes af Kammarkollegiet og skal udgøre 200 000 SKK for
arrangørerne, 200 000 for formidlere af pakkerejser til rejsemål uden for Sverige og
50 000 SKK for formidlere af rejser inden for Sveriges grænser. Hvis der foreligger
særlige grunde, kan Kammarkollegiet fastsætte sikkerheden til et lavere beløb eller
helt fravige kravet om sikkerhed.

32. DET FORENEDE KONGERIGE

I Det Forenede Kongerige skal alle arrangører af flyrejser have licens73. For at få
licens skal flyrejsearrangørerne indgå i en garantiordning hos
civilluftfartsmyndigheden, som så er ansvarlig for at anvende sikkerheden i tilfælde af
flyrejsearrangørernes insolvens.

For rejsearrangører, som ikke arrangerer flyrejser, findes der ikke nogen
licensordning. De skal dog leve op til bestemmelserne om rejsegarantier i  The UK
Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations74. Strafferetlige
sanktioner anvendes over for rejsearrangører, som driver forretning uden at stille den
krævede sikkerhed.

The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations indeholder
bestemmelser om en lang række forskellige sikkerhedsmekanismer.
Rejsearrangøren/formidleren skal hos en godkendt institution (reg. 17) indgå i en
garantiordning, som udgør det mindste beløb ud af følgende to: 25% af
årsomsætningen eller den højeste sum af de erlagte beløb, han forventer at have på én
gang. Hvis den godkendte institution har en reservefond eller forsikring, kan
garantiordningens omfang reduceres til 10% af rejsearrangørens/formidlerens
årsomsætning( reg. 18).

Som et alternativ hertil kan rejsearrangørerne/formidlerne tegne en forsikring (reg.
19). Der findes ikke nogen "mindste forsikringssum"; det ser derfor ud til, at
forsikreren skal påtage sig det fulde erstatningsansvar.

Reg. 20 og 21 indeholder bestemmelser om et andet alternativ, som indebærer, at alle
beløb, som forbrugeren har erlagt i forbindelse med køb af en pakkerejse, skal
deponeres hos en administrator, indtil kontrakten er fuldt ud opfyldt.

                                               

72 Lov om rejsegarantier (SFS 1972:204, som ændret ved SFS 1996:354)

73 Det skal bemærkes, at de fleste pakkerejser, som sælges, omfatter en flyrejse på grund af Det
Forenede Kongeriges geografiske placering.

74 The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations, S.I. 3288 of 1992, Reg. 16 –
26
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32.1. Begrænset erstatningsansvar

Erstatningsansvaret forekommer at være begrænset under systemet
omfattende en garantiordning og systemet omfattende en administrator,
hvorimod der ikke findes nogen begrænsning under systemet omfattende en
forsikring.

32.2. Trustfonde

Reg. 20 og 21 i The Package Travel, Package Holidays and Package Tour
Regulations 1992 bestemmer, at kravet om sikkerhedsstillelse er opfyldt, hvis
"alle beløb, som forbrugeren har erlagt i forbindelse med betaling for en
kontrakt om en pakkerejse, deponeres i Det Forenede Kongerige hos en
person, som fungerer som administrator for forbrugeren, indtil kontrakten er
fuldt ud opfyldt, eller alle i forbindelse med kontrakten af forbrugeren erlagte
beløb er blevet tilbagebetalt eller mistet, fordi forbrugeren har aflyst rejsen." I
så fald er der ikke behov for en garantiordning eller en forsikring.

Ifølge de oplysninger, som en velkendt forbrugerorganisation har afgivet, var
kun 1 000 ud af 30 000 pakkerejseleverandører dækket via garantiordnin-
gerne, mens alle andre anvendte trustfonde. Alligevel hævder den britiske
regering, at kun meget få rejsearrangører anvender trustfondene, og at disse
på grund af de strenge krav til regnskaberne, som er forbundet med at
anvende disse, er relativt uinteressante for de erhvervsdrivende.

Det virker som om systemet med trustfonde i visse tilfælde kun sikrer delvis
tilbagebetaling af erlagte beløb og udgifter til forbrugerens hjemrejse. I både
reg. 20, stk. 7, og reg. 21, stk. 6, bestemmes det, at "hvis de beløb, som
forvaltes (...) er utilstrækkelige til at imødekomme forbrugernes
erstatningskrav (...), skal forbrugerne betales en forholdsmæssig andel".

Derudover skal det bemærkes, at reg. 20 ikke angiver, hvem der skal være
administratorer af trustfondene, hvordan trustfondene skal administreres, og
hvilke beføjelser og pligter administratorerne har. Der er ikke noget krav om,
at administratoren skal være uafhængig af rejsearrangøren/formidleren. Der
findes ingen krav om godkendelse af eller kvalifikationer hos en person, som
ønsker at fungere som administrator af en trustfond. Der findes heller ikke
noget krav om, at der i forbindelse med trustfondens oprettelse skal foreligge
et formelt dokument.

Der foreligger oplysninger om mange tilfælde, hvor pakkerejsearrangører
bruger deres egne ansatte (bogholdere) eller deres ægtefæller som
administratorer af trustfondene. Naturligvis er disse administratorers private
midler begrænsede og kan sandsynligvis ikke sammenlignes med de midler,
som et finansielt institut eller et forsikringsselskab råder over.


