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LIITE I
Lait, jotka jäsenvaltiot ovat antaneet direktiivin 90/314/ETY täytäntöönpanemiseksi,
sekä niihin liittyvät rikkomista koskevat menettelyt ja Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen tuomiot

LIITE II
Lyhyt katsaus kansalliseen lainsäädäntöön, jolla direktiivin 90/314/ETY 7 artikla on
pantu täytäntöön
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JOHDANTO

Matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista annetun direktiivin
90/314/ETY1 antamisesta on kulunut yhdeksän ja sen voimaantulosta seitsemän vuotta.
Siksi komissio laati tämän kertomuksen, jonka tavoitteena on

– tiedottaa toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet saattaakseen direktiivin
osaksi kansallista lainsäädäntöään

– määritellä täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat ja

– aloittaa keskustelu, joka voi johtaa täytäntöönpanon parantamiseen.

Tavoitteiden mukaisesti kertomuksen ensimmäisessä osassa esitetään yhteenveto
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet direktiivin täytäntöönpanemiseksi, sekä
tarpeen mukaan niihin liittyvistä rikkomista koskevista menettelyistä. Lisäksi määritellään
joitakin keskustelunaiheita.

Liitteessä I on kattava luettelo kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja rikkomista
koskevista menettelyistä. Liitteessä luetellaan myös direktiiviin 90/314/ETY liittyvät
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot.

Kertomuksen toisessa osassa käsitellään direktiivin 7 artiklan täytäntöönpanoa ja
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Se on direktiivin artikloista tulkinnanvaraisin
ja siksi jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöön hyvin eri tavoin. Euroopan yhteisöjen
tuomioistuin on antanut joitakin tuomioita, jotka koskevat direktiivin 7 artiklaa ja joita
analysoidaan jäljempänä. Lisäksi esitetään artiklan tulkintaehdotuksia.

Liitteessä II kommentoidaan lyhyesti lakitekstejä, jotka koskevat 7 artiklan
täytäntöönpanoa.

Komissio pyytää jäsenvaltioiden hallituksia sekä muita osapuolia, joita asia koskee,
esittämään huomautuksensa kertomuksesta viimeistään 30. huhtikuuta 2000 seuraavaan
osoitteeseen:

Euroopan komissio
Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto 
Yksikkö C/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bryssel
Belgia

                                               

1 EYVL L 158, 13.6.1990, s. 159.
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1. MATKAPAKETTIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIA YLEISIÄ
HUOMIOITA

Matkapakettidirektiivin päätavoitteena on määritellä kuluttajalle annettavat
vähimmäistiedot, esittää matkapakettisopimuksia koskevat muotovaatimukset,
vahvistaa sopimusehtoihin sovellettavat pakolliset säännöt (peruutus, muutos,
matkanjärjestäjien tai välittäjien korvausvastuu jne.) sekä antaa kuluttajalle tehokas
suoja matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyden varalta.

Kuluttajalle annettavat tiedot

Tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia (3 artiklan 1 kohta).

Esitteissä mainittavat vähimmäistiedot – esitteen tiedot sitovat matkanjärjestäjää/välittäjää
(3 artiklan 2 kohta).

Kuluttajalle annettavat vähimmäistiedot (viisumimääräykset, aikataulut, paikallinen
edustaja jne.) (4 artiklan 1 kohta).

Sopimusoikeus

Sopimusta koskevat vähimmäismuotovaatimukset ja sopimuksen sisältämät
vähimmäistiedot (4 artiklan 2 kohta).

Varatun matkapaketin siirto on sallittava (4 artiklan 3 kohta).

Hintoja ei saa muuttaa muutoin kuin erityistapauksissa (4 artiklan 4 kohta).

Jos matkapakettia muutetaan, kuluttajalla on oltava oikeus peruuttaa paketti ja saada
korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä tai vaihtaa se korvaavaan pakettiin
(4 artiklan 5 kohta ja 6 kohta).

Jos matkan alkamisen jälkeen ilmenee vakavia ongelmia, on toteutettava vaihtoehtoisia
järjestelyjä tai paluukuljetus. (4 artiklan 7 kohta).

Vastuu

Matkanjärjestäjä/välittäjä vastaa velvoitteiden asianmukaisesta täyttämisestä ja
vahingoista (5 artikla).

Kun on tehty valitus, järjestäjän on ryhdyttävä viivytyksettä toimenpiteisiin ratkaisun
löytämiseksi (6 artikla).

Vakuus maksukyvyttömyyden varalta

Maksukyvyttömyyden varalta on asetettava vakuus suoritettujen maksujen palauttamisen
ja paluukuljetuksen turvaamiseksi (7 artikla).
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1.1. Direktiivin saattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä

Kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista
lainsäädäntöään lukuun ottamatta Italiaa. Italia ei vielä ole perustanut
matkavakuusrahastoa, jonka pitäisi turvata direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu
vakuus.

Komissio on tarkastanut jäsenvaltioiden direktiivin noudattamiseksi säätämät
lait. Tässä yhteydessä kannattaa panna merkille, että monissa direktiivin
säännöksissä annetaan kansallisille lainsäätäjille paljon tulkinnanvaraa.
Jäsenvaltioiden täytäntöönpanotavoissa (ja myös kuluttajan taloudellisten
etujen suojelussa) on huomattavia eroja. Komissio havaitsi kuitenkin vain
harvoja tapauksia, joissa direktiiviä ei ollut pantu moitteettomasti täytäntöön.

Vaikka moniakin direktiivin säännöksiä voidaan pitää epätäsmällisinä, tässä
rajoitutaan vain muutamiin esimerkkeihin ongelman hahmottamiseksi:

– Direktiivin 2 artiklan mukaiset sen soveltamisalaan liittyvät kysymykset.
Mitä ”etukäteen järjestetyllä yhdistelmällä” tarkoitetaan? Eikö se sisällä
räätälöityjä lomia? Miten matkanjärjestäjän määritelmässä olevat sanat
”muutoin kuin satunnaisesti” on ymmärrettävä? Mitä tarkoitetaan ”muulla
matkailupalvelulla, joka muodostaa huomattavan osan matkapaketista
mutta joka ei välittömästi liity kuljetukseen tai majoitukseen”? Jäsenvaltiot
ovat sisällyttäneet nämä määritelmät kansalliseen lainsäädäntöönsä2

direktiivin mukaisesti. Samalla tulkintaongelma on siirtynyt yhteisön
tasolta kansalliselle tasolle.

– Direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jos kuluttaja ei voi
lähteä matkalle, hän voi siirtää varauksensa henkilölle, joka täyttää
matkapakettiin sovellettavat ehdot, tiedotettuaan riittävän ajoissa ennen
matkan alkua aikomuksestaan matkanjärjestäjälle tai välittäjälle.”
Useimmat jäsenvaltiot eivät määrittele lainsäädännössään, milloin
katsotaan olevan ”riittävän ajoissa”3. Jotkut jäsenvaltiot ovat asettaneet
määräajan muutamaa päivää ennen lähtöpäivää4. Luxemburgissa määräaika
oli kolme viikkoa5, mutta komission puututtua asiaan Luxemburg aikoo

                                               

2 Esimerkiksi Ruotsissa Lag om paketresor, 2 pykälä (SFS 1992:1672), Tanskassa Lov nr. 472,
30.6.1993, 2 pykälä ja Saksassa BGB, 651a pykälä eivät anna lainkaan direktiivin mukaista
matkapaketin määritelmää.

3 Esimerkiksi Itävallassa Konsumentenschutzgesetz, 31c pykälän 3 momentti, ja Ruotsissa Lag om
paketresor, 10 pykälä (SFS 1992:1672).

4 Esimerkiksi Italiassa (Decreto legislativo 111/1995, 10 pykälä) määräaika on neljän työpäivää ennen
lähtöpäivää. Saksa (BGB, 651b pykälä) jopa säätää, että matkapaketti voidaan siirtää milloin tahansa
ennen lähtöpäivää.

5 Règlement grand-ducal, 4.11.1997, matkoja koskevien sopimusten määräyksistä ja ennen matkaa
vaadittavista tiedoista, 3 pykälän 15 momentti.
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muuttaa säädöstä niin, että siinä säädetään tiedottamisesta "riittävän
ajoissa"6.

– Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä säädetään
seuraavaa: ”Jos matkapakettiin sisältyvien palvelujen saamatta jäämisestä
tai niiden virheellisestä suorittamisesta aiheutuu muuta vahinkoa kuin
henkilövahinko, jäsenvaltiot voivat sallia korvausvastuun rajoittamisen
sopimusehdolla. Vastuunrajoitus ei saa olla kohtuuton.” Näkemykset
näyttävät jälleen vaihtelevan huomattavasti siitä, mitkä rajoitukset
katsotaan ”kohtuuttomiksi”. Jotkut jäsenvaltiot ovat yksinkertaisesti
jättäneet säännöksen kokonaan pois (ja soveltavat
vahingonkorvausoikeuden yleisiä sääntöjä)7 tai ottaneet direktiivin
säännöksen sellaisenaan lainsäädäntöönsä, ja jotkut ovat antaneet
tarkempia säännöksiä8. Komissio, jonka vastuulla on valvoa direktiivin
soveltamista, pitää ”kohtuuttomana” sellaista säännöstä, joka rajoittaa
matkanjärjestäjän/välittäjän korvausvastuuta vakavissa
laiminlyöntitapauksissa tai vapauttaa tämän siitä. Tämä linja näyttäisi
olevan sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden vahingonkorvausoikeuden
yleisten sääntöjen kanssa.9

– Direktiivin 6 artiklassa säädetään: ”Kun on tehty valitus, matkanjärjestäjän,
välittäjän taikka heidän mahdollisen paikallisen edustajansa on
viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin sopivan ratkaisun löytämiseksi”.
Tämä säännös on hyvin epäselvä: se ei velvoita matkanjärjestäjää/välittäjää
pitämään paikallista edustajaa, jolle kuluttajat voivat osoittaa valituksensa,
eikä siinä määritellä, mitä ”sopivalla” ratkaisulla tarkoitetaan. Esimerkiksi
jos valitus vaikuttaa matkanjärjestäjän mielestä kohtuuttomalta, tämä voi
katsoa ”sopivaksi” olla ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin. Lisäksi
järjestäjät/välittäjät velvoitetaan ”ryhtymään viivytyksettä toimenpiteisiin
sopivan ratkaisun löytämiseksi”, mutta ei varsinaisesti löytämään ratkaisua.

                                               

6 Uutta säädöstä ei ole vielä hyväksytty.

7 Esimerkiksi Itävalta, Ruotsi ja Tanska.

8 Irlannin laissa (Statutory Instrument 1995 N° 235, asetuksen 20 pykälän 4 momentin b kohta)
säädetään, että järjestäjä ei saa rajoittaa korvausvastuuta pienemmäksi kuin (a) summa, joka vastaa
paketin yhdistettyä hintaa kaksinkertaisena, jos on kyse täysi-ikäisestä matkustajasta, ja (b) summa,
joka vastaa paketin yhdistettyä hintaa, jos on kyse alaikäisestä matkustajasta. Italiassa
vähimmäisvastuu määritellään Brysselissä 23. huhtikuuta 1970 tehdyn matkasopimuksia koskevan
yleissopimuksen 13 pykälän perusteella. Saksassa korvausvastuu voidaan rajoittaa siten, että se
käsittää paketin arvon kolminkertaisena (ks. BGB, 651h pykälän 1 momentti). Portugalissa
korvausvastuu voidaan rajoittaa siten, että se kattaa paketin hinnan viisinkertaisena (ks. Decreto-Lei
209/97, 40 pykälän 5 momentti)

9 Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet komissiolle kyseisiä vahingonkorvausoikeuden yleisiä
sääntöjä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä direktiivin soveltamisen kannalta. Puutteet tämän
säännöksen soveltamisessa, jos sellaisia olisi, paljastuisivat vain komissiolle esitetyistä yksittäisistä
valituksista. Tähän mennessä komissiolle ei kuitenkaan ole tullut valituksia, joiden perusteella voisi
päätellä, että korvausvastuuta rajoitettaisiin ”kohtuuttomasti” jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Joka
tapauksessa tällaiset rajoitukset voitaisiin arvioida kansallisen lainsäädännön nojalla, jolla
kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY säännökset pannaan
täytäntöön.
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Ei ihme, että jotkut jäsenvaltiot10 eivät ole saattaneet tätä säännöstä
sellaisenaan osaksi lainsäädäntöään ja että jotkut muut jäsenvaltiot ovat
hyväksyneet sääntöjä, jotka poikkeavat huomattavasti direktiivistä.11

– Direktiivin 7 artiklan tulkintaongelmat ovat niin monimutkaisia, että niitä
käsitellään erikseen tämän kertomuksen toisessa osassa.

1.2. Direktiivin tulkintaa koskevia keskustelunaiheita

Kuten edellä todettiin, täytäntöönpanon valvonnassa paljastui, että
jäsenvaltioiden toteuttamissa kansallisissa toimenpiteissä on puutteita. Sen
lisäksi havaittiin joitakin heikkouksia itse direktiivissä.

Siksi komissio pyytää jäsenvaltioiden hallituksia ja muita osapuolia, joita asia
koskee, pohtimaan tarkemmin seuraavia näkökohtia, jotka voivat johtaa
direktiivin yhteiseen tulkintaan. Tarvittaessa voidaan harkita myös direktiivin
muuttamista.

1.2.1. Direktiivin soveltamisala

Direktiivin 2 artiklan mukaan sitä sovelletaan matkanjärjestäjiin, jotka
muutoin kuin satunnaisesti järjestävät matkapaketteja ja myyvät tai tarjoavat
niitä myytäväksi suoraan taikka välittäjän kautta. Direktiivin mukaan
”matkapaketti” on etukäteen järjestetty kuljetuksen, majoituksen ja muun
matkailupalvelun yhdistelmä (yhdistelmään on sisällyttävä vähintään kaksi
näistä palveluista), kun se myydään tai tarjotaan myytäväksi yhdistettyyn
hintaan ja kun palvelu kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Tämän määritelmän joitakin osia voitaisiin harkita uudestaan. Esimerkiksi
kohdan ”myydään tai tarjotaan myytäväksi yhdistettyyn hintaan” vaatimus
vaikuttaa olevan matkapaketin määritelmän ja siten direktiivin soveltamisalan
pakollinen osa. Sen sijaan 2 artiklan 1 kohdan viimeinen virke12 näyttää
viittaavan siihen, että ”yhdistetty hinta” on luonteeltaan vain ohjeellinen.
Tätä kohtaa olisi selvennettävä.

Myös matkapaketin määritelmässä olevien sanojen ”etukäteen järjestetty”
merkitys on hieman epäselvä. Alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa13 tehtiin
selväksi, että direktiiviä sovellettaisiin vain matkapaketteihin, joita tarjottiin

                                               

10  Esimerkiksi Italia ja Saksa.

11 Esimerkiksi Itävallan säädöksessä (Konsumentenschutzgesetz, 31e pykälä) matkanjärjestäjä
velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin auttaakseen kuluttajaa vaikeuksissa (mitä ei mainita
direktiivissä: ovatko torakat hotellihuoneessa valituksen aihe vai ”vaikeus”?), jos sopimusta ei täytetä
tai jos se täytetään puutteellisesti (mikä on aivan eri asia kuin direktiivissä tarkoitettu ”valitus”).
Paikallista edustajaa ei mainita.

12 ”Saman matkapaketin eri osien laskuttaminen erikseen ei vapauta matkanjärjestäjää tai välittäjää
tässä direktiivissä säädetyistä velvollisuuksista”.

13 EYVL C 96, 12.4.1988, s. 5.
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”esitteiden tai muiden mainontatapojen avulla suurelle yleisölle”14. Tämä ei
sulje pois räätälöityjä järjestelyjä. Lainsäädäntömenettelyn myöhemmässä
vaiheessa talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan parlamentti kuitenkin
katsoivat, että säännös rajoitti liikaa ehdotuksen soveltamisalaa. Rajoitus
poistettiin muutetusta ehdotuksesta15. Tästä seuraa, että myös sellaisia
matkapaketteja, joita ei ole mainostettu ”etukäteen järjestettyinä”, on
pidettävä sellaisina. Jos näin on, olisi vaikeaa väittää, että räätälöidyt paketit
eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Direktiivin 2 artiklan ”matkapaketin”
määritelmässä ilmaisu ”etukäteen järjestetty” vaikuttaa keinotekoiselta ja sen
merkitys on epäselvä. Siksi se voitaisiin poistaa. Joissakin tapauksissa
kuluttajansuojan tarve voi olla räätälöidyissä paketeissa sama kuin muissakin
matkapaketeissa.16

Jotkut direktiivin säännökset ja etenkin ne, jotka koskevat
matkanjärjestäjän/välittäjän velvollisuutta asettaa vakuus
maksukyvyttömyyden varalta, vaativat viranomaisilta jatkuvaa markkinoiden
valvontaa ja lakien täytäntöönpanoa. Siksi monet jäsenvaltiot ovat
perustaneet toimilupajärjestelmän, jossa kunkin matkanjärjestäjän/välittäjän
on täytettävä tietyt vaatimukset saadakseen luvan harjoittaa liiketoimintaa17.
Toisissa jäsenvaltioissa joiltakin matkanjärjestäjiltä/välittäjiltä vaaditaan
toimilupa, toisilta ei18. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole toimilupajärjestelmää19.
Komissio kuitenkin huomauttaa, että direktiivin säännöksiä on sovellettava
erotuksetta kaikkiin direktiivin 90/314/ETY 2 artiklassa tarkoitettuihin
matkanjärjestäjiin/välittäjiin eikä ainoastaan niihin, joilla on toimilupa tai joilla
tulisi olla sellainen.

1.2.2. Vastuu

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sopimuksen
osapuolena oleva matkanjärjestäjä tai välittäjä vastaa suhteessa kuluttajaan
sopimuksen mukaisten velvoitteiden asianmukaisesta täyttämisestä siitä
riippumatta, kuuluuko niiden täyttäminen järjestäjälle, välittäjälle tai muulle
palvelun suorittajalle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta

                                               

14 Ks. ”matkanjärjestäjän” määritelmä alkuperäisessä ehdotuksessa.

15 Muutettu ehdotus, EYVL C 190, 27.7.1989, s. 10.

16 Portugalin asetuksen (Decreto-Lei 209/97) 17 pykälän 3 momentissa mainitaan erikseen ”räätälöidyt”
lomat. Useimpia direktiivin 90/314/ETY täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä ei kuitenkaan
sovelleta tämäntyyppisiin järjestelyihin, vaan ainoastaan pakettikiertomatkoihin (jotka määritellään
17 pykälän 2 momentissa).

17 Näin on useimmissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Italiassa (vrt. Decreto legislativo 111/1995, 3 ja 4
pykälä), Portugalissa (vrt. Decreto Lei 198/93, 14 pykälä) ja Itävallassa (Gewerbeordnung, 166 §)

18 Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

19 Esimerkiksi Saksassa.
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matkanjärjestäjän tai välittäjän oikeutta vaatia korvausta muilta palvelujen
suorittajilta.”

Tässä direktiivin säännöksessä jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä
matkanjärjestäjien ja välittäjien vastuun. Direktiivissä pyritään tietenkin siihen,
että kansalliset lainsäätäjät määrittelevät selvästi, kuka on vastuussa
kuluttajalle.

Useimmat jäsenvaltiot ovat säätäneet matkanjärjestäjälle ja välittäjälle erilaiset
ja erilliset vastuut, jolloin ne ovat vastuussa omalla toimintakentällään
ilmenevistä ongelmista.20 Useimmissa jäsenvaltioissa matkanjärjestäjä on
suoraan vastuussa, jos matkapakettiin sisältyviä kolmansien osapuolten
tarjoamat palvelut jäävät suorittamatta, mutta välittäjä ei.

Tämä voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, jos kuluttaja ostaa ulkomaisen
matkanjärjestäjän (tai jopa sellaisen matkanjärjestäjän, jonka päätoimipaikka
on ETA:n ulkopuolella) järjestämän paketin kotimaassaan toimivalta
välittäjältä. Tässä tapauksessa valitusten vastaajana olisi kuluttajan kotimaan
ulkopuolella toimiva matkanjärjestäjä, jolloin kuluttajalle koituisivat kaikki
valtioiden kansainväliseen riita-asiaan liittyvät haitat21. Tämä on ristiriidassa
direktiivin tavoitteen kanssa, koska sillä haluttiin varmistaa, että sopimuksen
täyttämisestä suhteessa kuluttajaan vastaa vain yksi sopimuspuoli, joka
kuluttajan on helppo tavoittaa (aikaisemmin valitukset oli osoitettava monille
eri palvelunsuorittajille kohdemaahan).

Tätä kohtaa olisi selkeytettävä. Direktiiviä voitaisiin tarvittaessa muuttaa
mainitsemalla selvästi, että välittäjä, joka tarjoaa ETA-alueen lainkäyttövallan
ulkopuolella toimivan matkanjärjestäjän järjestämiä paketteja, on vastuussa
niiden suorittamisesta asianmukaisesti.

1.3. Muita keskustelunaiheita, jotka koskevat kuluttajansuojan edistämistä
matkailun alalla

Vaikka kaikki jäsenvaltiot panisivat matkapakettidirektiivin täysin ja
tyydyttävästi täytäntöön, matkailualan kuluttajansuojassa olisi silti
parantamisen varaa. Komissio korostaa seuraavia puutteita:

                                               

20 Esimerkiksi Itävallassa Konsumentenschutzgesetz, 31b–f pykälä, OGH 6 Ob 519/95, Belgiassa Loi
du 16.2.1994, 18 ja 27 pykälä ja Italiassa Decreto Legislativo 111/1995, 14 pykälä. Portugalissa
vastuu kuuluu matkatoimistolle (välittäjälle), ks. Decreto-Lei 209/97, 39 pykälä. Yhdistynyt
kuningaskunta (Package Travel Regulations, 2 pykälän 1 momentti) määrittelee
matkapakettisopimuksen seuraavasti: ”sopimuksella tarkoitetaan kuluttajan ja matkanjärjestäjän tai
välittäjän, taikka tarvittaessa molempien, välistä välipuhetta”; sanamuoto näyttäisi osoittavan, että
matkanjärjestäjän lisäksi myös välittäjä voidaan asettaa vastuuseen.

21 Esimerkiksi seuraavat kysymykset: sovellettava lainsäädäntö, toimivaltainen tuomioistuin, tuomion
täytäntöönpano ja kieliongelma.
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1.3.1. Pakettimatkat, joita matkapakettidirektiivi ei kata - tulisiko
direktiivin soveltamisalaa laajentaa?

Edellä mainittujen tulkintavaikeuksien lisäksi vaikuttaa aiheelliselta
keskustella direktiivin soveltamisalan laajentamisesta koskemaan myös
sellaisia matkapaketteja, jotka jäävät soveltamisalan ulkopuolelle, kun palvelu
ei kata yli 24 tuntia kestävää jaksoa tai kun siihen ei sisälly yöpymistä22, toisin
sanoen järjestettyjä kiertoajeluja tai matkoja kulttuuri- tai urheilutapahtumiin.

Esimerkiksi matka, johon sisältyy pääsylippu jalkapallon
maailmanmestaruuskisojen loppuotteluun ja edestakainen lentomatka samana
päivänä, voi helposti maksaa enemmän kuin viikon pakettimatka.
Kuluttajansuojan tarve on yhtä suuri kummassakin tapauksessa23.

1.3.2. Säännöt, joita sovelletaan, jos kuluttaja purkaa sopimuksen
perusteettomasti

Direktiivissä ei säädetä tapauksista, joissa kuluttaja purkaa matkasopimuksen
ilman hyvää syytä. Käytännössä matkasopimuksessa on
”seuraamuslausekkeita”, joissa täsmennetään korvaus 100 prosenttiin asti
paketin hinnasta (riippuen siitä, milloin sopimus puretaan)24. Seuraamukset
olisi kuitenkin rajoitettava siten, että ne ovat kohtuullisia ja vastaavat
kuluttajan käyttäytymisen aiheuttamaa vahinkoa. On totta, että
”haamumatkustaja” käy hyvin kalliiksi matkanjärjestäjälle, mutta kuluttaja,
joka ilmoittaa sopimuksen purkamisesta riittävän ajoissa, ei aiheuta paljon
kustannuksia matkanjärjestäjälle. Jos sopimus jää täyttämättä
matkanjärjestäjän virheen vuoksi, kuluttaja saa korvauksen vain
todistamistaan vahingoista25. Ei siis ole perusteltua, että matkanjärjestäjä voi
periä kuluttajalta ”korvauksen” sopimuksen perusteettomasta purkamisesta
todistamatta aiheutunutta vahinkoa.

1.3.3. Kuluttajansuoja siviili-ilmailun alalla

Matkapakettidirektiiviä ei sovelleta lentomatkaan, ellei se sisälly pakettiin.
Komissiolle osoitettujen kuluttajavalitusten lisääntyminen näyttää kuitenkin
viittaavan siihen, että lentomatkojen kuluttajansuoja on riittämätön.

                                               

22 Vrt. direktiivin 2 artiklan 1 kohta.

23 Itävallan täytäntöönpanotoimissa ei ole sovellettu rajoittumista palveluihin, joiden kesto on yli 24
tuntia, jolloin soveltamisalaa on laajennettu huomattavasti.

24 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/EY liitteessä olevan 1 kohdan
d alakohdan mukaan ehtoja, joiden tarkoituksena tai seurauksena on ”elinkeinonharjoittajan
mahdollisuus pitää itsellään kuluttajan maksamat rahamäärät kuluttajan päätettyä olla tekemättä tai
täyttämättä sopimusta, ilman että kuluttaja saa korvausta vastaavasta rahamäärästä
elinkeinonharjoittajalta, kun tämä on purkanut sopimuksen”, pidetään kohtuuttomina ja siten
mitättöminä. Sama koskee liitteen 1 kohdan e alakohdan mukaan sopimusehtoja, joissa vaaditaan
”suhteettoman suurta korvausta kuluttajalta, joka ei täytä velvollisuuksiaan”. ”Haamumatkustajia”
koskeva erityissääntö voisi siitä huolimatta olla hyödyllinen.

25 Ks. direktiivin 4 artiklan 6 kohta, 4 artiklan 7 kohta ja 5 artikla.
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Käsiteltäviä aiheita ovat perusteettomien viivästysten korvaaminen,
markkinoiden avoimuuden parantaminen ja korvausvastuusääntöjen
parantaminen.

1.3.4. Kuluttajansuoja joukkoliikenteen alalla

Lisäksi olisi keskusteltava siitä, voitaisiinko kuluttajansuojaa parantaa
yleisesti joukkoliikenteen alalla varsinkin, kun on kyse julkisten
liikenneyhtiöiden yleisistä sopimusehdoista, joita yleensä säännellään
jäsenvaltioiden säädännäisoikeudessa.

1.3.5. Matkapakettien myynti elektronisesti

Huolenaiheena ovat myös ongelmat, jotka aiheutuvat matkapakettien
myynnistä eri maiden välillä Internetin kautta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että
tätä kysymystä olisi käsiteltävä laaja-alaisessa lainsäädännössä (esimerkiksi
etäsopimuksista annetussa direktiivissä 97/7/EY tai sähköistä kaupankäyntiä
koskevassa direktiiviehdotuksessa26) eikä erityisesti matkailualaan
kohdistuvissa toimenpiteissä.

1.4. Matkapakettisopimusten kohtuuttomat ehdot

Matkapakettisopimusten sääntelykehyksen muodostavat
matkapakettidirektiivi ja toimenpiteet, joilla se saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Direktiivin antaman suojan lisäksi kuluttajalle on tärkeää, että
sopimus ei sisällä kohtuuttomia, epäselviä tai käsittämättömiä ehtoja.

Kohtuuttomia sopimusehtoja koskevasta suojasta säädetään
kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetussa direktiivissä
93/13/EY, joka kattaa matkapakettisopimusten lisäksi kaikki kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien sopimukset. Direktiivin perusperiaatteena on, että
kuluttajan ja myyjän tai palvelujen tarjoajan välisen sopimuksen kohtuuttomat
ehdot eivät sido kuluttajia. Direktiivin 93/13/EY liitteessä on ohjeellinen
luettelo sopimusehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina.

Tarjotakseen yleisölle helposti ja avoimesti tietoja Euroopan tuomioistuinten
oikeuskäytännöstä kohtuuttomien sopimusehtojen käsittelyssä komissio
perusti CLAB-tietokannan, joka on Internet-osoitteessa
http://europa.eu.int/clab/index.htm. Tietokannassa on tietoja kohtuuttomia
sopimusehtoja koskevista päätöksistä, jotka on saatu lainkäyttöelimiltä ja
muilta päätöksentekoelimiltä kaikkialta Euroopasta ja kaikilta
elinkeinoelämän aloilta.27

Lisäksi komissio aikoo perustaa asiantuntijaryhmän, joka käsittelee
matkapakettijärjestelyjen kohtuuttomia sopimusehtoja. Kuluttajien ja
elinkeinonharjoittajien edustajat sekä riippumattomat asiantuntijat

                                               

26 Vrt. muutettu ehdotus, KOM(1999) 427 lopullinen.

27 Tietokannassa 1. heinäkuuta 1999 olleista 6673 päätöksestä 273 koski matkailualaa. Niistä 182 koski
matkapakettisopimusten ehtoja.
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kokoontuvat keskustelemaan ja laativat mahdollisuuksien mukaan
toimintasäännöt, jotka eivät ole luonteeltaan sitovia. Ne on tarkoitettu
matkanjärjestäjien, välittäjien ja kuluttajien käyttöön Euroopassa.



-15-

2. VAKUUDET MATKANJÄRJESTÄJÄN/VÄLITTÄJÄN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN
VARALTA (DIREKTIIVIN 90/314/ETY 7 ARTIKLA)

Matkapakettidirektiivin 7 artiklan täytäntöönpano on huolenaihe monesta eri syystä.
Euroopan komissio pyysi Euroopan kuluttajajärjestöjä yhteisön
kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanosta laatimansa valmisteluasiakirjan28

mukaisesti toimittamaan huomautuksensa 7 artiklan täytäntöönpanosta maassaan.
Monet järjestöt toimittivat hyödyllisiä tietoja, jotka auttoivat komissiota
ymmärtämään kansallisten lainsäätäjien käyttämiä erilaisia lähestymistapoja.

Seuraavaksi komissio kehotti jäsenvaltioita keskustelemaan siitä, mitä seurauksia
säännöksen tulkinta- ja täytäntöönpanoeroista voisi koitua. Tätä varten pidettiin
viranomaisten asiantuntijakokous Brysselissä 14. huhtikuuta 1999.

Tärkeimmät keskustelunaiheet olivat seuraavat:

– direktiivin 90/314/ETY 7 artiklan sanojen ”riittävä vakuus” tulkinta

– jäsenvaltioiden kansalliset säännökset, joilla matkapakettidirektiivin 7 artikla on
pantu täytäntöön, ja niiden tehokkuus

– täytäntöönpanotoimenpiteiden eroista aiheutuvat epäsuotavat seuraukset
(esimerkiksi eri tasoiset suojat eri jäsenvaltioissa ja mahdollinen kilpailun
vääristyminen)

– kansainväliset näkökohdat.

Kullakin valtuuskunnalla oli mahdollisuus esitellä maassaan toteutettu
täytäntöönpanojärjestelmä ja esittää huomautuksensa muiden jäsenvaltioiden
täytäntöönpanotoimenpiteistä. Valtuuskuntien hyvä yhteistyö johti antoisaan
keskusteluun, josta komissio sai hyödyllisiä tietoja. Ne auttoivat komissiota laatimaan
tämän kertomuksen ja etenkin liitteen II.

2.1. Direktiivin 90/314/ETY 7 artiklan tulkintaan liittyvät seikat

2.1.1. 7 artiklan sanamuoto

Direktiivin teksti on seuraava:

”Sopimuksen osapuolena olevan matkanjärjestäjän tai välittäjän on asetettava
maksukyvyttömyyden varalta riittävä vakuus suoritettujen maksujen
palauttamisen ja kuluttajan paluukuljetuksen turvaamiseksi.”

– Teksti antaa jäsenvaltioille paljon vapautta päättää asianmukaisista
toimenpiteistä. Säännöksellä on kuitenkin selvä tavoite, jossa ei ole
tulkinnanvaraa: tarkoituksena on varmistaa, että
matkanjärjestäjän/välittäjän asettama vakuus kattaa suoritetun maksun

                                               

28 Komission valmisteluasiakirja Euroopan kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanosta, 27. maaliskuuta
1998, SEC (98) 527.
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palautuksen kokonaan ja paluukuljetuskustannukset täysimääräisinä. Siksi
ei voida hyväksyä sellaista ratkaisua, joka rajoittaisi maksujen
palauttamista ja paluukuljetuskustannusten korvaamista edes
poikkeusoloissa.

2.1.2. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta

Matkapaketeista annetun direktiivin 7 artiklaa koskevissa tuomioissaan
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että matkanjärjestäjän ollessa
maksukyvytön matkustajille on maksettava paluukuljetuskustannukset ja
palautettava suoritetut maksut täysimääräisinä.

2.1.2.1. Asia Dillenkofer

Asiassa C-178/94 (Dillenkofer)29 tuomioistuin päätti, että koska Saksa ei
ollut pannut ajoissa täytäntöön matkapakettidirektiiviä, valtio oli
korvausvastuussa matkustajille, jotka kärsivät vahinkoa direktiivin 7 artiklan
täytäntöönpanoa koskevien säännösten puutteen vuoksi.

Saksan hallitus puolestaan totesi, että jo ennen kuin matkapakettidirektiivin
täytäntöönpanemiseksi annettu laki tuli voimaan, tuomioistuimet käytännössä
suosivat matkailijoita. Tuomioistuinkäytännön mukaan matkanjärjestäjä ei
saanut vaatia matkustajilta yli 10 prosentin ennakkomaksua (enintään 500
Saksan markkaa) matkan hinnasta ennen matkaan oikeuttavien asiakirjojen
toimittamista.

Yhteisöjen tuomioistuin ei ottanut esitettyä huomioon, vaan totesi seuraavaa:

– jos jäsenvaltio sallii matkanjärjestäjän vaatia enintään 10 prosentin
ennakkomaksun (enintään 500 Saksan markkaa) matkan hinnasta,
direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu kuluttajan suojelu toteutuu ainoastaan,
jos myös ennakkomaksun palautus on taattu matkanjärjestäjän
maksukyvyttömyystilanteessa

ja

– 7 artiklassa kuluttajalle taattu suoja saattaa vaarantua, jos kuluttajat joutuvat
vetoamaan velkatositteeseen perustuviin vaateisiin sellaisia kolmansia kohtaan, joilla ei
kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä niitä ja jotka itse ovat vaarassa joutua kärsimään
matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä aiheutuvista seurauksista.

Näiden toteamusten perusteella voidaan päätellä, että yhteisöjen
tuomioistuimen mukaan matkapaketeista annetun direktiivin 7 artiklan
täytäntöönpanosäännöksen mukaisesti kuluttajalle ei saa aiheutua mitään
menetystä pakettimatkan hinnasta, vaikka se olisi alle 10 prosenttia. Voidaan
myös todeta, että paluumatkan kustannusten ja maksettujen summien

                                               

29 Yhdistetyt asiat C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 ja C-190/94, Erich Dillenkofer, Christian
Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula ja Trosten Knor v. Bundesrepublik
Deutschland, tuomio 8.10.1996. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin: Landgericht Bonn - Saksa.
Oikeustapauskokoelma 1996, s. I-4845.
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takaajan pitäisi olla sellainen, joka ei itse ole ”vaarassa joutua kärsimään
matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä aiheutuvista seurauksista”.

Tuomioistuimen lausuntoon sisältyy kolmaskin – hieman epäselvemmin
ilmaistu – vaatimus: palautus olisi tehtävä nopeasti ja ilman liiallista
byrokratiaa. Vakuusjärjestelmää, jossa kuluttajat joutuvat vetoamaan
velkatositteeseen perustuviin vaateisiin kolmansia osapuolia kohtaan, ei voida
pitää direktiivin mukaisena. Kun on kyseessä kuluttajan paluukuljetus, on
selvää, että vakuusrahaston on aktivoiduttava automaattisesti lomakohteeseen
”juuttuneiden” kuluttajien paluumatkan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi.
Pakettimatkansa jo maksaneelta kuluttajalta ei pidä odottaa, että hän itse
rahoittaisi paluumatkansa ja odottaisi sitten saavansa ennemmin tai
myöhemmin korvauksen siitä.

2.1.2.2. Asia VKI vastaan Österreichische Kreditversicherung

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa asiassa C-364/9630

käsitellään ennakkoratkaisupyyntöä, jonka esitti Bezirksgericht für
Handelssachen Wien (Itävalta). Kyseisessä tapauksessa kaksi kuluttajaa olivat
olleet pakettimatkalla, jonka aikana matkanjärjestäjä tuli maksukyvyttömäksi.
Kuluttajien puolesta toimiva kuluttajajärjestö haastoi vakuutusyhtiön
oikeuteen ja vaati korvauksia paluumatkan kustannuksista. Kustannuksiin
kuului matkakulujen lisäksi hotellilasku, sillä hotellin omistaja ei päästänyt
matkustajia lähtemään ennen kuin lasku oli maksettu. Vakuutusyhtiö oli
ilmoittanut korvaavansa matkakustannukset muttei hotellilaskua, koska –
direktiivin ja täytäntöönpanosäännöksen rajoittavan tulkinnan mukaan –
kyseiset maksut eivät sisälly käsitteeseen ”paluukuljetuskustannukset”.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, että matkapaketeista annetun
”direktiivin 7 artiklaa oli tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu
suoritettujen maksujen palauttamisen osalta tilanne, jossa matkapaketin
ostaja, joka on maksanut majoituskulunsa ennen matkaa matkanjärjestäjälle,
pakotetaan maksamaan samat kulut hotellinpitäjälle matkanjärjestäjän
maksukyvyttömyyden vuoksi, koska hän ei muuten voi lähteä hotellista
paluumatkalleen”.

Perusteluissaan tuomioistuin vahvisti, että ”7 artiklan tarkoituksena on
kuluttajan suojeleminen matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä tai
konkurssista aiheutuvia riskejä vastaan”. Tässä yhteydessä on korostettava,
että kaikki matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä johtuvat riskit on
katettava.

                                               

30 Asia C-364, Verein für Konsumenteninformation v. Österreichische Kreditversicherungs AG, tuomio
14.5.1998 (viides jaosto). Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin: Bezirksgericht für Handelssachen
Wien - Itävalta. Oikeustapauskokoelma 1998, s. I-2949.
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2.1.2.3. Asia Rechberger

Tuomion (asia C-140/97)31 tosiseikat olivat seuraavat: itävaltalainen
sanomalehti lupasi tilaajilleen ilmaisen pakettimatkan palkinnoksi
asiakasuskollisuudesta. Tilaajien oli vain maksettava lentokenttäverot ja
lisämaksu, jos he halusivat yhden hengen huoneen. Jos tilaaja halusi lähteä
matkalle jonkun toisen henkilön kanssa, tämän piti maksaa paketista täysi
hinta. Valitettavasti matkalle halusi useampi tilaaja, kuin sanomalehti ja
yhteistyökumppanina oleva matkatoimisto olivat osanneet odottaa, ja
matkatoimisto teki lopulta konkurssin.

Tämän johdosta kuusi kanteen nostajaa ei voinut lähteä ilmaiselle matkalleen:
neljä sen vuoksi, ettei ollut vapaita paikkoja, ja kaksi siksi, että matkatoimisto
oli jo tehnyt konkurssin. He kaikki olivat jo kuitenkin maksaneet vaaditut
maksut, joista he saivat takaisin vain pienen osan konkurssimenettelyssä.

Landesgericht Linz (Itävalta) esitti kuusi ennakkoratkaisukysymystä
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. Osa kysymyksistä koski direktiivin
90/314/ETY 7 artiklan myöhästynyttä täytäntöönpanoa Itävallan
lainsäädännössä32 ja muut 7 artiklan tulkintaa.

Yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomiossaan ensimmäisen kerran, että
jäsenvaltion toimenpiteet matkapakettidirektiivin 7 artiklan
täytäntöönpanemiseksi ovat selvästi olleet riittämättömiä: ”Direktiivin
90/314/ETY 7 artiklaa ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön, jos kansallisessa
lainsäädännössä edellytetään riskin kattamiseksi vain tehtävän sellainen
vakuutussopimus tai järjestettävän sellainen pankkitakaus, jonka suuruuden on
oltava vähintään 5 prosenttia matkanjärjestäjän edellisen kalenterivuoden
vastaavan vuosineljänneksen liikevaihdosta, ja jos kansallisessa lainsäädännössä
edellytetään toimintansa aloittavan matkanjärjestäjän käyttävän lähtökohtana
suunnitellusta matkojen järjestämisestä arviolta kertyvää liikevaihtoa ottamatta
huomioon liikevaihtonsa kasvua vuoden aikana”33.

Yhteisöjen tuomioistuimen perusteluissa todetaan nimenomaisesti, että ”kun
otetaan huomioon se, että vakuussumma lasketaan tietyn matkatoimiston
edellisenä vuonna toteutuneen liikevaihdon perusteella ja uusien
matkanjärjestäjien osalta heidän itsensä arvioiman liikevaihdon perusteella,

                                               

31 Asia C-140/97, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister ja muut v. Republik
Österreich, tuomio 15.6.1999. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin: Landesgericht Linz -
Itävalta.

32 Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin
Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan (EYVL C 241, 1994, s. 21 ja EYVL L 1, 1995, s. 1)
mukaan Itävaltaa vaadittiin panemaan direktiivi täytäntöön 1. tammikuuta 1995 mennessä. Itävallan
Reisebürosicherungsverordnungissa sitä sovellettiin kuitenkin vain matkapaketteihin, jotka oli
varattu 1. tammikuuta 1995 jälkeen ja joiden lähtöpäivä oli aikaisintaan 1. toukokuuta 1995. Siten
asian Rechberger pääasian kantajat eivät kuuluneet sen soveltamisalaan. Yhteisöjen tuomioistuimen
mukaan tulkinnan rajoittaminen matkapaketteihin, joissa lähtöpäivä oli aikaisintaan 1. toukokuuta
1995, merkitsee ”ilmeistä yhteisön oikeuden rikkomista”.

33 Tuomiolauselman 4 kohta.
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Itävallan hallituksen säätämät konkreettiset keinot eivät kuitenkaan olleet riittäviä,
sillä asetuksessa edellytetään järjestettävän ainoastaan sekä suuruudeltaan että
laskentaperusteeltaan rajoitettu vakuus. Järjestelmän rakenne on siis sellainen,
ettei se kykene ottamaan huomioon sen talouden alan tapahtumia, jota se koskee;
tällainen tapahtuma on esimerkiksi varausten määrän huomattava kasvu
verrattuna edellisen vuoden liikevaihtoon tai arvioituun liikevaihtoon”34.
Yhteisöjen tuomioistuin painotti myös, että ”direktiivin perustelukappaleissa tai
7 artiklan sanamuodossa ei ole mitään, minkä perusteella tässä artiklassa
edellytettyä vakuutta voitaisiin rajoittaa sillä tavoin, kuin Itävallassa on tehty
vakuussäännöstä täytäntöön pantaessa”. 35

Mitä johtopäätöksiä tuomiosta olisi tehtävä? Itävallan
Reisebürosicherungsverordnungin alkuperäisen version mukaista kuluttajalle
taattua suojaa pidetään ilmiselvästi riittämättömänä. Siksi on varmaa, että
vakuuden rajoittamista 5 prosenttiin matkanjärjestäjän edellisen kalenterivuoden
vastaavan vuosineljänneksen liikevaihdosta ei sallita.

On selvää, että 5 prosenttia vuosineljänneksen (tai 1,25 prosenttia koko
vuoden) liikevaihdosta ei muodosta riittävää vakuutta: määrä vastaa karkeasti
arvioituna viikon liikevaihtoa, vaikka useimmat matkapaketit maksetaan
joitakin viikkoja etukäteen. Siten matkanjärjestäjän hallussa olevat varat ovat
kaikissa tapauksissa vakuutusta suuremmat. Yhteisöjen tuomioistuin totesi
vain ilmiselvät tosiseikat. Toisaalta yhteisöjen tuomioistuin ei määritellyt
edellytyksiä, joiden perusteella kansallisten täytäntöönpanosäännösten
katsotaan olevan matkapakettidirektiivin 7 artiklan mukaisia36.

2.1.2.4. Asia Ambry

Tuomio asiassa C-410/9637 koski tiettyjä yhtenäismarkkinoihin liittyviä
näkökohtia direktiivin 90/314/ETY 7 artiklan täytäntöönpanossa.

Erään Metzissä (Ranskassa) sijaitsevan matkatoimiston johtajaa syytetään
siitä, että hän on ollut osallisena tai myötävaikuttanut matkapakettien ja
matkojen järjestämistä ja myyntiä koskevaan toimintaan ilman Ranskan lain
nro 92/645 4 §:ssä edellytettyä lupaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen.
Hänen lupahakemuksensa hylättiin sillä perusteella, että vakuutuksen, jonka
hän oli hankkinut direktiivin 90/314/ETY 7 artiklan mukaisten riskien

                                               

34 Ks. tuomion 62 kohta.

35 Ks. tuomion 63 kohta.

36 Esimerkiksi “vakuutuksen vähimmäismäärää” ei mainita, vaan riittävää määrää pidetään
hyväksyttävänä. On huomattava, että Itävallan Reisebürosicherungsverordnungia on vuoden 1995
jälkeen muutettu neljä kertaa, ja vakuutuksen vähimmäismäärää on nostettu huomattavasti. Se on nyt
5–9 prosenttia matkanjärjestäjän vuotuisesta liikevaihdosta. Valitettavasti asiassa Rechberger
annetusta tuomiosta ei käy ilmi, onko tämä rajoitus yhteisöjen tuomioistuimen mielestä direktiivin
mukainen.

37 Asia C-410/96, rikosasia, jossa vastaajana on André Ambry, tuomio 1.12.1998. Ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin: Tribunal de grande instance de Metz - Ranska. Oikeustapauskokoelma 1998,
s. I-7875.
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kattamiseksi, oli antanut italialainen vakuutusyhtiö, jolla ei ollut toimipaikkaa
Ranskassa.

Ranskan viranomaiset eivät hyväksyneet tätä, koska Ranskan lainsäädännön
mukaan ”luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen antama vakuus hyväksytään
ainoastaan, jos kyseisellä laitoksella tai yrityksellä on kotipaikka jonkin
Euroopan yhteisön jäsenvaltion alueella tai sivuliike Ranskassa. Vakuuden on
joka tapauksessa oltava välittömästi realisoitavissa sen varmistamiseksi, että
asiakkaiden paluukuljetus järjestyy [...]. Jos luottolaitos tai vakuutusyritys on
sijoittautunut johonkin muuhun Euroopan yhteisön jäsenvaltioon kuin
Ranskaan, kyseessä olevan laitoksen tai yrityksen on tehtävä tätä varten
sopimus sellaisen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen kanssa, jonka
kotipaikka on Ranskassa”.

Tuomioistuin korosti, että Ranskan lainsäädännössä on ollut tarkoituksena
varmistaa, että kyseiset vakuudet ovat olemassa ja että ne ovat välittömästi
maksettavissa matkustajien kotiinpaluuta varten; tämä on direktiivin
90/314/ETY mukaista.

Tuomioistuin kuitenkin päätti seuraavasti: ”EY:n perustamissopimuksen 59
artiklan sekä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen
liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta
ja direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun
toisen neuvoston direktiivin 89/646/ETY ja muuta ensivakuutusta kuin
henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY
muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin
92/49/ETY (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) vastaisena on pidettävä
kansallista lainsäädäntöä, jossa säädetään matkapaketeista, pakettilomista ja
pakettikiertomatkoista 13 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston
direktiivin 90/314/ETY 7 artiklan täytäntöönpanemiseksi, että kun vakuuden
antaa sellainen luottolaitos tai vakuutusyritys, jonka kotipaikka on jossakin
toisessa jäsenvaltiossa, tämän vakuuden antajan on tehtävä täydentävä
sopimus sellaisen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen kanssa, jonka
kotipaikka on kyseessä olevassa valtiossa”.

2.2. Matkavakuuksien täytäntöönpanon periaatteet

Edellä esitettyjen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
matkapakettidirektiivin 7 artiklaa koskevien tuomioiden perusteella olisi
noudatettava seuraavia periaatteita, kun säännös pannaan täytäntöön
kansallisilla toimenpiteillä.

– Vakuuden on katettava kaikki matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä
johtuvat riskit (mukaan luettuna esimerkiksi majoituskulut, joita kuluttajaa
vaaditaan maksamaan ennen paluumatkaansa38).

                                               

38 Ks. edellä mainittu asiassa C-364/96, VKI v. Österreichische Kreditvericherung, annettu tuomio.
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– Siten takaajan (olipa se vakuutusyhtiö, rahoituslaitos, edunvalvoja tai
yhteinen vakuusrahasto) olisi taattava rajoittamaton korvausvastuu.
Palautettava määrä ei saa rajoittua enimmäispalautukseen tai -osuuteen.

– Takaajan pitäisi olla sellainen, joka ei itse ole vaarassa joutua kärsimään
matkanjärjestäjän maksukyvyttömyydestä aiheutuvista seurauksista.
Takaajan on oltava riittävän riippumaton matkanjärjestäjästä ja sillä on
oltava riittävät varat vakuutetun riskin kattamiseksi.

– Vakuuden, mikä se sitten onkin, olisi oltava nopeasti saatavilla. Kaikki
matkapakettidirektiivin 7 artiklan mukaiset palvelut ja palautukset olisi
tehtävä nopeasti ja ilman liiallista byrokratiaa.

– Viranomaisten olisi varmistettava, että mikään matkanjärjestäjä/välittäjä ei
tarjoa paketteja markkinoilla, jos se ei ole asettanut matkapakettidirektiivin
7 artiklassa vaadittua vakuutta. Toimilupajärjestelmän olemassaolosta
riippumatta tämä edellyttää jatkuvaa markkinoiden seurantaa ja niiden
elinkeinonharjoittajien poistamista markkinoilta, jotka eivät täytä
vakuusvaatimusta.

– Matkapakettidirektiivin 7 artiklassa vaadittuja vakuuspalveluita varten olisi
oltava yhtenäismarkkinat. Siten takaajat (vakuutusyhtiöt, rahoituslaitokset
jne.) voisivat tarjota palvelujaan vapaasti kaikissa jäsenvaltioissa.
Kansallisessa lainsäädännössä ei saa perustelemattomasti rajoittaa näiden
palvelujen tarjoamisoikeutta vain joillekin yrityksille tai muille laitoksille.

– Myös jäsenvaltioiden olisi (rajoittamatta edellä esitettyjen periaatteiden
noudattamista)  tunnustettava keskinäisesti täytäntöönpanojärjestelmänsä
varmistaen siten, että elinkeinonharjoittajan, joka on asettanut yhden
jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditun vakuuden, olisi sallittava harjoittaa
liiketoimintaa kaikissa muissa jäsenvaltioissa.

Lisäksi vaikuttaisi järkevältä säätää seuraavasta:

– Vakuuden kattamasta riskistä pitäisi saada asiantuntijan arvio (takaajalta
itseltään, jos mahdollista). Jäsenvaltioiden olisi vältettävä sellaisen
järjestelmän perustamista, jossa vakuutusmaksu myytyä matkapakettia
kohden olisi sama kaikilla elinkeinonharjoittajilla (riippumatta
elinkeinonharjoittajan taloudellisesta tilanteesta tai kuhunkin
matkapakettiin liittyvistä riskeistä). Matkapakettidirektiivin 7 artiklaa
koskevat kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet eivät saisi vääristää
kilpailua siten, että niillä keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat
”pakotetaan solidaarisuuteen”, kun heidän on osallistuttava kansallisiin
suljettuihin järjestelmiin.

– Jos kuluttajan on päästävä paluumatkalle, häntä ei saisi vaatia
rahoittamaan paluumatkaa etukäteen tai järjestämään sitä itse.
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Tällä hetkellä vaikuttaa epävarmalta, onko nämä periaatteet otettu täysin
huomioon lukuisten jäsenvaltioiden39 vahvistamissa
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Komissio haluaisi jatkaa ongelman tutkimista
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siksi se toivoo jäsenvaltioiden
toimittavan sille kaikki asiaa koskevat huomautukset ja etenkin tiedot
seuraavista seikoista:

– mitä toimenpiteitä ne suunnittelevat toteuttavansa parantaakseen edelleen
matkavakuuksiin liittyvää kuluttajansuojaa

– olisiko niiden mielestä tarpeen toteuttaa edellä esitettyjen periaatteiden
lisäksi toimenpiteitä, joilla asetetaan niihin verrattava vakuus kuluttajille,
jotka ovat tehneet matkapakettisopimuksen sellaisen
matkanjärjestäjän/välittäjän kanssa, joka on jättänyt noudattamatta
velvoitteensa eikä ole asettanut matkapakettidirektiivin 7 artiklassa
säädettyä vakuutta.

                                               

39 Ks. kertomuksen liite II. Jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä liitteessä esitetty katsaus on vain
kuvaava; siihen ei sisälly arviointia.
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LIITE I

LAIT, JOTKA JÄSENVALTIOT OVAT ANTANEET DIREKTIIVIN 90/314/ETY
TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI, SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT RIKKOMISTA KOSKEVAT

MENETTELYT JA EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOT

3. BELGIA

– Loi du 16.2.1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyage - Wet van 16.2.1994 tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 1.4.1994, page 8928

– Arrêté ministériel du 19.9.1994 désignant les agents compétents pour rechercher
et constater les infractions à la loi du 16.2.1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - Ministerieel
besluit van 19.9.1994 waarbij de ambtenaren aangewezen worden om de
inbreuken op de wet van 16.2.1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reibemiddeling, op te sporen en vast te stellen, Moniteur belge
du 4.10.1994, page 25086

– Arrêté royal du 25.4.1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16.2.1994
régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de
voyages - Koninklijk besluit van 25.4.1997 tot uitvoering van artikel 36 van de
wet van 16.2.1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 13.6.1997, page 15887

4. TANSKA

– Lov nr. 454 af 30.6.1993 om ændring af lov om en rejsegarantifond.
Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A hæfte 88 udgivet den 1.7.1993 s. 2427.
TLOV.

– Lov nr. 472 af 30.6.1993 om pakkerejser. Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002-464.
Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 01.7.1993 s. 2499. JLOV.

– Bekendtgørelse nr. 776 af 21.9.1993 om pakkerejser. Justitsmin., civilkontoret,
j.nr. 93-4601-23. Lovtidende A hæfte 141 udgivet den 1.10.1993 s. 4301. JBEK.

– Lov nr. 428 af 1.6.1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin., j.nr.
90-332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 2.6.1994 s. 2028. TLOV.

– Lov nr. 315 af 14.5.1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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– Bekendtgørelse nr 536 af 14.7.1998 om registrering,garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121.1-246, 3
jur.kt.

5. SAKSA

– Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13.6.1990 über
Pauschalreisen vom 24.6.1994, BGBl I vom 29.6.1994 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

Rikkomistapaus 98/2163, joka koski direktiivin puutteellista täytäntöönpanoa.
Menettely päätettiin Saksa ilmoitettua komissiolle 14.11.1994 antamansa säädöksen.

Yhteisöjen tuomioistuin, yhdistetyt asiat C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 ja
C-190/94 (Dillenkofer): jäsenvaltio on korvausvastuussa vahingoista, joita kuluttajille
aiheutui, kun matkapakettidirektiivin 7 artiklaa ei pantu ajoissa täytäntöön.

6. KREIKKA

– Asetus 339/96, 5.9.1996, Virallinen lehti A 225, 11.9.1996, s. 4336

Rikkomistapaus 98/2275: direktiivin 7 artiklan täytäntöönpano on puutteellinen,
koska matkustajaliikennettä harjoittavat laivayhtiöt on vapautettu velvoitteesta
asettaa vakuus maksukyvyttömyyden varalta. Asian käsittely on kesken.

7. ESPANJA

– Ley número 21/95 de 6.7.1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín
Oficial del Estado número 161 de 7.7.1995, página 20652 (Marginal 16379)

– Real Decreto número 271/88 de 25.3.1988, por el que se regula el ejercicio de
las actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado
número 76 de 29.3.1988

– Orden de 14.4.1998, por la que se aprueban las normas reguladoras de las
Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado

– matkatoimistotoiminnasta annetut alueelliset lait40

                                               

40 Espanjassa matkailulainsäädäntö kuuluu 17 autonomisen yhteisön (Comunidades Autonomas)
toimivaltaan. Kullakin alueella on mahdollisuus antaa oma lakinsa matkatoimistotoiminnasta. Jos
lakia ei ole annettu, alueen on sovellettava asetusta 271/1988.
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8. RANSKA

– Loi Numéro 92-645 du 13.7.1992 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 15.6.1994 pris en application de l'article 31 de la loi
Numéro 92-645 du 13.7.1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Journal Officiel
du 17.6.1994, page 8746

Yhteisöjen tuomioistuin, asia C-410/96 (Ambry): matkapakettidirektiivin 7 artiklan
täytäntöönpanoa koskevat Ranskan säännökset eivät ole tavaroiden ja palvelujen
vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisia, koska matkanjärjestäjät saavat ottaa
vakuutuksen vain Ranskassa rekisteröidystä vakuutusyhtiöstä.

9. IRLANTI

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

10. ITALIA

– Decreto legislativo del 17.3.1995 n. 111, attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 14.4.1995 n. 88 pag. 3

Rikkomistapaus 96/2155: Direktiivin 7 artiklaa ei ole pantu täytäntöön, koska Italian
laissa (21 pykälä) säädettyä matkavakuusrahastoa ei ole vielä perustettu. Asian
käsittely on kesken yhteisöjen tuomioistuimessa.

11. LUXEMBURG

– Loi du 14.6.1994 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 13.6.1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 6.7.1994, page 1092

– Règlement grand-ducal du 4.11.1997 déterminant le montant, les modalités et
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14.6.1994
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 13.6.1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

– Règlement grand-ducal du 4.11.1997 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 14.6.1994 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
13.6.1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,
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Rikkomistapaus 98/2388, joka koskee direktiivin 4 artiklan 3 kohdan virheellistä
täytäntöönpanoa: Luxemburgin laissa säädetään, että matkapaketin voi siirtää
kolmannelle henkilölle, mutta se on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen matkan
alkua. Direktiivin mukaan riittää, kun aikomuksesta ilmoitetaan riittävän ajoissa
ennen matkan alkua. Asian käsittely on kesken.

12. ALANKOMAAT

– Koninklijk Besluit van 15.1.1993 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

Rikkomistapaus 93/2183, joka koskee direktiivin 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
4 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 7 kohdan ja
6 artiklan täytäntöönpanoa. Komission lähettämän virallisen ilmoituksen jälkeen
Alankomaiden viranomaiset toimittivat lisätietoja, joiden perusteella komissio saattoi
päättää menettelyn.

13. ITÄVALTA

– §§ 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

Yhteisöjen tuomioistuin, asia C-364/96 (VKI v. Österreichische Kreditversicherung):
matkapakettidirektiivin 7 artiklan nojalla vakuutuksen olisi katettava kaikki
kuluttajan paluukuljetukseen liittyvät kustannukset (kuten hotellilaskun).

Yhteisöjen tuomioistuin, asia C-140/97 (Rechberger), joka koskee direktiivin
7 artiklan täytäntöönpanoa Itävallassa: 7 artiklaa on sovellettava myös ilmaiseksi
tarjottuihin matkapaketteihin. Matkanjärjestäjät velvoitetaan ottamaan vakuutus,
jonka suuruuden on oltava vähintään 5 prosenttia vuosineljänneksen liikevaihdosta.
Tämä ei riitä direktiivin 7 artiklan täytäntöönpanemiseen. Direktiivin 7 artiklan
täytäntöönpanon viivästyminen ja riittämättömät säännökset johtivat siihen, että
jäsenvaltio joutui korvausvastuuseen kuluttajien kärsimistä vahingoista.
Matkanjärjestäjän lainvastaiset toimet eivät voi vapauttaa jäsenvaltiota tästä
vastuusta.

14. PORTUGALI

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27.5.1993. Regula o acesso e o exercício da actividade
das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.° 123 de
27.5.1993, página 2904
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– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19.7.1993. Regulamenta a actividade de
agência de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de
19.8.1993, página 3883

– Decreto Legislativo Regional n.° 13/94/M de 16.5.1994. 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 16.5.1994, página 2785

– 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 13.8.1997. Regula o acesso e o exercício da actividade
das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.° 186 de
13.8.1997, página 4219

15. SUOMI

– Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28.11.1994

– Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28.11.1994

– Ahvenanmaa: 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) 29.5.1998

Rikkomistapaus 96/2181: direktiivin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 artiklan
1 kohdan a alakohdan täytäntöönpano on virheellinen, koska Suomen laissa
matkapaketin järjestäjä/välittäjä velvoitetaan toimittamaan tiedot passi- ja
viisumimääräyksistä vain Suomen kansalaisille eikä kaikkien ETA:n jäsenvaltioiden
kansalaisille. Komission puututtua asiaan Suomi suostui muuttamaan säännöksen.

Yhteisöjen tuomioistuin, asia 237/97 (Kuluttajavirasto v. AFS Finland): kyseessä on
vaihto-oppilasohjelma, jossa suomalaisia oppilaita sijoitetaan amerikkalaisiin
isäntäperheisiin. Vaihto-oppilasmatkaa ei katsottu matkapaketiksi, vaikka ohjelman
järjestäjälle maksetaan yhdistetty hinta, joka kattaa lentomatkan, isäntäperheen ja
koulun valinnan sekä joitakin liitännäisiä palveluja.

16. RUOTSI

– 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. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

– 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 7.7.1994

Rikkomistapaus 93/2182: direktiivin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 artiklan
1 kohdan a alakohdan täytäntöönpano on virheellinen, koska Yhdistyneen
kuningaskunnan laissa matkapaketin järjestäjä/välittäjä velvoitetaan toimittamaan
tiedot passi- ja viisumimääräyksistä vain Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille
eikä kaikkien ETA:n jäsenvaltioiden kansalaisille. Komission puututtua asiaan
Yhdistynyt kuningaskunta suostui muuttamaan säännöksen.
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LIITE II

LYHYT KATSAUS KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, JOLLA DIREKTIIVIN 90/314/ETY
7 ARTIKLA ON PANTU TÄYTÄNTÖÖN

18. BELGIA

Matkapakettilain 36 pykälässä noudatetaan sananmukaisesti direktiivin 7 artiklan
sanamuotoa. Matkapakettilain 36 artiklan täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa41

todetaan, että matkanjärjestäjien on asetettava ”riittävä vakuus” tekemällä
vakuutussopimus hyväksytyn vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusyhtiön on korvattava
kokonaan maksut, jotka kuluttaja on suorittanut tekemästään tai harkitsemastaan
pakettimatkasta. Kuluttajille, joiden pakettiloma on jo alkanut, on lisäksi maksettava
paluukuljetuskustannukset täysimääräisinä.

Henkilöiden, jotka haluavat toimia matkanjärjestäjinä, on haettava toimilupa
alueelliselta viranomaiselta. Toimiluvan saamiseksi ei kuitenkaan vaadita todistetta
matkapakettilain 36 artiklan mukaisen riittävän vakuuden asettamisesta. Sen sijaan
vakuutusyhtiöt velvoitetaan julkaisemaan määräajoin luettelo vakuuttamistaan
matkanjärjestäjistä42.

19. TANSKA

Jo ennen matkapakettidirektiivin voimaantuloa Tanskan laissa 104/198643

matkanjärjestäjät ja ulkomaisten matkanjärjestäjien matkanvälittäjät velvoitettiin
liittymään jäseneksi matkavakuusrahastoon, josta korvataan kaikki
paluukuljetuskustannukset ja maksujen palautukset. Lakia muutettiin lailla 454/1993,
jotta se olisi direktiivin mukainen.

Uusi matkavakuusrahastoa koskeva laki annettiin vuonna 199744. Kuten
aikaisemmassa säädöksessä, siinä matkanjärjestäjät ja ulkomaisten matkanjärjestäjien
matkanvälittäjät velvoitetaan liittymään matkavakuusrahastoon. Niiden on tehtävä

                                               

41 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.

42 Ks. 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, 14 pykälä.

43 Lov ov en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 104 af 28. februar 1986, sellaisena kuin se on
muutettuna 30. kesäkuuta 1993 annetulla lailla 454.

44 Lov nr. 315 af 14.5.1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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vakuustalletus, joka voi olla 1–100 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta45 riippuen
liikevaihdon määrästä ja myytyjen pakettien luonteesta. Lisäksi kustakin myydystä
paketista maksetaan rahastoon 5 kruunun kiinteä maksu.

Vakuusrahaston on tarkoitus kattaa täysin direktiivin 90/314/ETY 7 artiklassa
tarkoitetut riskit. Rahaston varat ovat kuitenkin huolestuttavan niukat46, vaikka
matkavakuusrahastoa koskeva uusi laki onkin parantanut huomattavasti rahaston
taloudellista tilaa47. Tanskan valtuuskunta ilmoitti olevansa tietoinen ongelmasta 14.
huhtikuuta 1999 pidetyssä viranomaisten asiantuntijakokouksessa.

20. SAKSA

Saksan lain48 mukaan matkanjärjestäjien on tehtävä vakuutussopimus tai järjestettävä
takaus rahoituslaitokselta. Matkanjärjestäjä tai välittäjä voivat ottaa kuluttajalta
maksun vasta toimitettuaan tälle todistuksen, jonka perusteella kuluttaja voi esittää
vaateen suoraan vakuutusyhtiölle/takaajalle.

20.1. Vakuutussumman rajoittaminen

Kunkin vakuutusyhtiön tai rahoituslaitoksen korvausvastuu voidaan rajoittaa
200 miljoonaan Saksan markkaan vuodessa. Jos tämä kokonaissumma ylittyy,
suoritetut maksut ja paluukuljetuskustannukset palautetaan yksittäiselle
kuluttajalle vain osittain.

200 miljoonaa Saksan markkaa voi vaikuttaa suurelta summalta, mutta sitä on
tarkasteltava suhteessa Saksan matkailualan kokonaisliikevaihtoon. Vuonna
1995 Saksan suurimmalla matkanjärjestäjällä TUI:lla, jonka markkinaosuus
oli 17 prosenttia, oli lähes 6 miljardin Saksan markan liikevaihto. Tällöin 200
miljoonan Saksan markan summa olisi kattanut yrityksen alle kahden viikon

                                               

45 Ks. laki 315/1997, 8 pykälän 5 ja 6 momentti. Yritykset on jaettu kokoluokkiin vuotuisesta
liikevaihdostaan riippuen. Jos liikevaihto on esimerkiksi enintään 15 miljoonaa, vakuustalletus on
300 000 Tanskan kruunua, ja jos se on 15–50 miljoonaa, vakuustalletus on 1 miljoona Tanskan
kruunua. Järjestelmällä saattaa kuitenkin olla syrjiviä vaikutuksia (miksi yrityksen, jonka liikevaihto
on 16 miljoonaa, on asetettava yli kolme kertaa suurempi vakuus kuin yrityksen, jonka liikevaihto on
15 miljoonaa?); ainakin se luo esteitä pienyrityksille. Lain 14 pykälän 1 momentissa säädetään, että
vakuustalletus voi olla pienempi, jos liikevaihto jää alle vähimmäistalletuksen. Tämä tarkoittaa, että
hyvin pienten yritysten vakuustalletus voi olla yhtä suuri kuin niiden vuotuinen liikevaihto. Toisaalta
14 pykälän 2 momentissa säädetään, että erityistapauksissa yritykset voidaan vapauttaa sekä
vakuuksista että kiinteistä maksuista (määrittelemättä kuitenkaan, mistä tapauksista on kyse).

46 Louvain-la-Neuven yliopiston raportin mukaan rahaston pääoma oli 90 miljoonaa Tanskan kruunua
vuonna 1995, kun samana vuonna sattui kahdeksan maksukyvyttömyystapausta ja kuluttajille
maksettiin 14,4 miljoonaa kruunua. Tästä summasta 8 prosenttia katettiin konkurssin tehneiden
yritysten vakuustalletuksista; kiinteiden maksujen osuus (5 kruunua pakettia kohti) oli yhteensä vain
8 miljoonaa kruunua.

47 Ennen kaikilta yrityksiltä perittiin 200 000 Tanskan kruunun vakuus liikevaihdosta riippumatta,
mikä oli huomattavasti vähemmän kuin uudessa järjestelmässä. Viiden Tanskan kruunun kiinteä
maksu pysyi samana.

48 BGB, 651k pykälä (Bürgerliches Gesetzbuch – siviililaki).
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liikevaihdon. Sen jälkeen liikevaihtoluvut ovat kasvaneet entisestään, mutta
200 miljoonan Saksan markan kynnys on pysynyt samana.

Vuonna 1995 matkapakettialan vuotuiseksi kokonaisliikevaihdoksi arvioitiin
noin 40 miljardia markkaa. Jos kaikki yritykset olisivat päättäneet tehdä
vakuutussopimuksen samassa vakuutusyhtiössä, summa olisi kattanut noin
0,5 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta, kun se muissa jäsenvaltioissa on
jopa 10 prosenttia tai enemmän.

Saksan järjestelmässä kuluttaja voi joutua odottamaan korvausta vuoden
loppuun, koska vasta silloin nähdään, onko 200 miljoonan Saksan markan
raja ylittynyt. Siksi korvausta ei ole mahdollista nopeuttaa.

Lisäksi voidaan havaita, että riskisuoja ei itse asiassa riipu kyseisen yrityksen
liikevaihdosta, vaan siitä, miten monta yritystä valitsee saman vakuutusyhtiön.

20.2. Toimilupaa ei vaadita

Toisin kuin useimmat muut jäsenvaltiot49, Saksa ei vaadi matkanjärjestäjien
toimilupajärjestelmää. Kuka tahansa voi perustaa matkatoimiston, ja
lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jättäminen (esimerkiksi vakuuksien
puuttuminen) paljastuu vasta, kun ongelmia on jo ilmennyt. Kuluttajilla ei siis
ole suojaa, jos matkanjärjestäjä ei ole ottanut vakuutusta. Yleensä jää
kuluttajan huoleksi selvittää, onko matkanjärjestäjällä vakuutus. On havaittu,
että monet matkanjärjestäjät eivät ole vakuutettuja.

21. KREIKKA

Asetuksen 339/199650 5 pykälän 5 momentin b kohdassa ja 7 pykälän 1 momentissa
säädetään, että matkanjärjestäjien ja välittäjien on tehtävä vakuutussopimus, joka
kattaa korvaus- ja ammattivastuun. Maksukyvyttömyyden varalta siihen sisältyy
velvoite palauttaa kuluttajan suorittama maksu ja varmistaa tämän paluukuljetus.

Vaihtoehtoisesti nämä riskit voidaan kattaa pankkitakauksilla tai yhteisrahastosta.
Komissiolle ei kuitenkaan ole toimitettu tietoja siitä, miten tällainen rahasto toimii.

Asetuksen 339/1996 5 pykälän 5 momentin b kohdan mukaan matkustajaliikennettä
harjoittavat laivayhtiöt on vapautettu tästä velvoitteesta. Asiasta on toimitettu
virallinen huomautus Kreikalle.

22. ESPANJA

Espanjan matkapakettilain 21/199551 12 artiklassa toistetaan direktiivin 7 artiklan
sisältö, mutta 17 autonomisella yhteisöllä on valtuudet antaa yksityiskohtaiset

                                               

49 Esimerkiksi Italia, Espanja, Itävalta, Tanska.

50 Matkapaketeista annettu asetus 339/1996 (Kreikan virallinen lehti 225/A).

51 Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados.
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säännökset. Tähän mennessä komissiolle on ilmoitettu ainoastaan Katalonian52,
Baleaarien53 ja Kanariansaarten54 antamat säännökset.

Vuoden 1988 matkatoimistoasetus55 pysyy voimassa niiden asioiden osalta, joista ei
ole säädetty uudempia (alueellisia) lakeja. Tämä koskee niitä autonomisia yhteisöjä,
jotka eivät vielä ole hyväksyneet omia sääntöjään matkatoimistojen asettamista
vakuuksista. Katalonian, Baleaarien ja Kanariansaarten hyväksymät toimenpiteet ovat
jokseenkin samat kuin vuoden 1988 asetuksessa, joten riittää, kun tässä keskitytään
siihen.

Asetuksen 2 pykälässä määritellään kolme matkatoimistojen luokkaa. ”Mayoristat”
suunnittelevat ja järjestävät kaikkia matkailupalveluja ja matkapaketteja ja myyvät
niitä välittäjille (minoristat), mutta eivät suoraan kuluttajille. ”Minoristat” myyvät
mayorista-toimistojen tai itsensä järjestämiä paketteja kuluttajille, mutta eivät muille
matkatoimistoille. ”Mayorista-minoristat” harjoittavat sekä mayorista- että minorista-
toimistojen toimintaa.

Kaikkien matkatoimistojen on asetettava vakuus joko yksin tai yhteisesti alueelliselle
matkailuviranomaiselle.

Vakuus annetaan pankkitakauksen, vakuutussopimuksen tai arvopaperien muodossa
alueelliselle viranomaiselle (jotta ne olisivat heti viranomaisen käytettävissä). Yksin
annetun vakuuden käsittämä summa on mayorista-toimistolta 20 miljoonaa pesetaa,
minorista-toimistolta 10 miljoonaa pesetaa ja mayorista-minorista-toimistolta 30
miljoonaa pesetaa. Jos annetaan yhteinen vakuus, kunkin matkatoimiston osuuden on
oltava 50 prosenttia siitä, mikä se olisi, jos matkatoimisto antaisi vakuuden yksin.
Yhteisen vakuuden käsittämän summan on joka tapauksessa oltava vähintään 400
miljoonaa pesetaa. Nämä summat koskevat sellaisten matkatoimistojen vakuutta,
joilla on enintään kuusi sivuliikettä. Jokaisesta yli menevästä sivuliikkeestä yksin
asetettua vakuutta korotetaan 2 miljoonalla pesetalla ja yhteistä vakuutta 1
miljoonalla pesetalla.

22.1. Rajoitettu soveltamisala

Espanjan uudessa matkapakettilaissa säädetään, että vakuus takaa
matkasopimuksen asianmukaisen täyttämisen ja etenkin kuluttajan
suorittaman maksun palauttamisen ja paluukuljetuskustannusten korvaamisen
matkatoimiston maksukyvyttömyyden varalta. Vaatimuksen tavoitteena ei siis
näytä olevan se, että vakuus olisi heti käytettävissä kuluttajan
paluukuljetuksen rahoittamiseen, vaan pelkästään se, että kuluttajan
paluukuljetuskustannukset saadaan korvattua.

                                               

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

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

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

55 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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Kannattaa myös panna merkille, että asetuksessa 271/1988 ei täsmennetä,
onko vakuuden tarkoitus kattaa maksukyvyttömyysriski. Onkin epäselvää,
hyötyisikö asiakas vakuudesta, jos matkatoimisto todettaisiin
maksukyvyttömäksi. Koska kuluttajan hyväksi ei anneta selvää sääntöä (jossa
todettaisiin nimenomaan, että vakuus turvaa maksujen ja paluukuljetuksen
korvaamisen matkatoimiston ollessa maksukyvytön), vaikuttaa siltä, että
kuluttaja voisi vaatia korvausta vain maksukyvyttömältä matkatoimistolta.
Näin ollen vakuus kattaisi mitkä tahansa matkatoimistolle lankeavat
korvausvastuut, jolloin se olisi vain osa konkurssipesää.

22.2. Vastuunrajoitukset

Matkapakettilaissa 21/1995 noudatetaan tarkasti direktiivin 7 artiklan
sanamuotoa, mutta asetuksessa 271/1988 asetetaan joitakin täyttä riskisuojaa
koskevia rajoituksia. Esimerkiksi vakuuden enimmäisrajat ovat paitsi kiinteät,
myös melko alhaiset. Vakuuden käsittämä summa on kertasumma, joka ei
riipu matkatoimiston vuotuisesta liikevaihdosta. Mitä suurempi
matkatoimiston vuotuinen liikevaihto on, sitä pienempi on vakuuden antama
riskisuoja.

22.3. Ulkomaisten matkanjärjestäjien/välittäjien velvoitteet

Espanjan valtuuskunnan 14. huhtikuussa 1999 pidetyssä kokouksessa
esittämien selvitysten mukaan ulkomaisten matkanjärjestäjien/välittäjien on
asetettava Espanjan lain mukainen vakuus. Sitä, että ne noudattavat
kotimaansa matkavakuussäännöksiä, ei pidetä riittävänä.

23. RANSKA

Matkatoimistoista annetun Ranskan lain 92-64556 4 pykälän c momentissa
matkatoimistot velvoitetaan antamaan asiakkailleen riittävät todisteet vakuudesta,
joka turvaa sopimuksen täyttämisen, suoritetun maksun palauttamisen ja
paluukuljetuksen. Kiireellisissä tapauksissa vakuus on voitava ottaa viipymättä
käyttöön Ranskassa. Sama velvoite koskee 9 pykälän b momentin mukaan
yhdistyksiä, jotka tarjoavat pakettikiertomatkoja tavoittelematta taloudellista hyötyä,
sekä 11 pykälän mukaan paikallisia matkailuvirastoja.

Lakiin 92-645 perustuvassa asetuksessa 94-49057 säädetään, että vakuus on
asetettava joko liittymällä yhteiseen vakuusrahastoon tai järjestämällä takaus
rahoituslaitokselta tai vakuutusyhtiöltä.

Liikenneministeriö tekee vuosittain päätöksen, jolla vakuuden määrä vahvistetaan.
Tähän mennessä komissiolle ei ole ilmoitettu kyseisiä päätöksiä.

                                               

56 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).

57 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645, 12–19
pykälä.
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Esimerkkinä viitataan 22. marraskuuta 1994 tehtyyn liikenneministeriön päätökseen,
joka koskee matkanjärjestäjien vakuuden vahvistamista. Päätöksen mukaan kunkin
matkanjärjestäjän on toimitettava departementtinsa prefektille selvitys, jonka
perusteella vakuussumma vahvistetaan. Selvityksessä matkanjärjestäjän on
ilmoitettava yrityksen edellisvuoden liikevaihto, joka jaetaan kahdeksaan osaan.
Kunkin osan vakuussummaksi määritellään prosenttiosuus, joka vaihtelee 2
prosentista (palvelujen myynti välittäjille) 16 prosenttiin (matkanjärjestäjän itsensä
järjestämät matkapaketit). Kokonaisvakuus muodostuu kahdeksalle liikevaihdon
osalle laskettujen osavakuuksien summasta. Vakuussumman on oltava vähintään 750
000 frangia kultakin matkatoimistolta ja 250 000 frangia kultakin sivuliikkeeltä.

Departementtien prefekteillä on valtuudet määrittää kunkin yrityksen/yhdistyksen
vähimmäissumma ja valvoa vakuuksien käyttöä.

23.1. Vastuunrajoitukset

Vakuudet, joista korvataan kuluttajien suorittama maksu ja paluukuljetus,
ovat joka tapauksessa rajoitettuja. Ilman tarkempia tietoja on tietenkin
mahdotonta määritellä, mikä on matkatoimiston vuotuisen liikevaihdon ja siltä
vaaditun vakuussumman keskimääräinen suhde. Voidaan kuitenkin arvioida,
että vakuussumma on yleensä alle 15 prosenttia tai jopa alle 10 prosenttia
vuotuisesta liikevaihdosta.

23.2. Muut huolenaiheet

Eräältä kuluttajajärjestöltä saatujen tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että
kuluttajilla ei ole suojaa, jos matkanjärjestäjä/välittäjä ei uudista jäsenyyttään
yhteisessä vakuusrahastossa.

Ranskan lainsäädännössä vaaditaan, että kuluttajalle on annettava tiedot
riittävien rahoitusvakuuksien olemassaolosta. Käytännössä kuluttaja saa
yleensä takaajan nimen ja osoitteen, mutta ei tarkkoja tietoja siitä,
minkälaisesta vakuudesta on kyse.

24. IRLANTI

Irlannin pakettiloma- ja matkamyyntilain58 22 pykälässä matkapakettien tarjoajat
velvoitetaan asettamaan riittävä vakuus kuluttajan suorittaman maksun palautuksen
ja paluukuljetuksen turvaamiseksi maksukyvyttömyyden varalta. Vaatimuksen
katsotaan täyttyneen, kun matkapaketin tarjoaja toteuttaa yhden tai useamman lain
23–25 pykälässä kuvailluista järjestelyistä. Tarjoajan katsotaan täyttäneen
velvoitteensa myös silloin, jos tällä on vuoden 1982 liikennelain59 mukainen toimilupa
ja jos paketin suhteen on tehty liikennelaissa tarkoitetut järjestelyt60.

                                               

58 Package Holidays and Travel Trade Act 1995.

59 Transport Act 1982, 13–19 pykälä.

60 Ks. 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)
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24.1. Vuoden 1982 liikennelain mukainen vakuus

Vuoden 1982 liikennelaissa säädetään matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen
toimilupajärjestelmästä.

Sen 13 pykälässä todetaan, että toimilupa myönnetään vasta
matkanjärjestäjän tai matkatoimiston annettua vakuuden. Jos matkanjärjestäjä
tai matkatoimisto ei kykene täyttämään ulkomaanmatkasopimuksiin liittyviä
rahoitus- tai sopimusvelvoitteitaan tai laiminlyö niitä, vakuus takaa, että
liikenneministeriö saa käytettäväkseen rahasumman, josta asiakkaan tappio tai
velvoite korvataan.

Vakuus koskee asiakkaiden paluukuljetusta Irlantiin, maksukyvyttömyydestä
aiheutuvien kohtuullisten kustannusten korvauksia asiakkaille sekä suoritetun
maksun palautusta (niin suurelta osin kuin mahdollista).

Vakuutta koskevat vaatimukset vahvistetaan asiakirjassa ”Tour Operators
and Travel Agents (Bonding) Regulations 1983” (S.I. No. 102, 1983). Sen
mukaan vakuus kattaa summan, joka on 10 prosenttia (matkanjärjestäjät) tai
4 prosenttia (matkatoimistot) arvioidusta toimiluvan kattamasta
liikevaihdosta (eli toimiluvan hakijan arvioimat kokonaistulot
ulkomaanmatkasopimuksista sinä ajanjaksona, jolle toimilupaa haetaan).
Vakuus voi muodostua liikenneministeriöön tai sen nimissä irlantilaiseen
pankkiin tehdystä käteistalletuksesta, pankin tai vakuutusyhtiön myöntämästä
takauksesta, muusta ministeriön hyväksymästä vakuussitoumuksesta tai
ryhmävakuutusjärjestelystä.

24.2. Suojarahasto

Liikennelain 15–18 pykälän mukaan on perustettava suojarahasto, josta
katetaan maksukyvyttömiksi todettujen matkanjärjestäjien tai
matkatoimistojen asiakkaille aiheutuneet tappiot ja velvoitteet, jos vakuus
osoittautuu riittämättömäksi. Kaikki toimiluvan haltijat velvoitetaan
liittymään rahastoon. Rahastoon maksetaan 4 punnan kiinteä maksu
jokaisesta ulkomaanmatkan varanneesta matkustajasta. Jos matkustaja on
opiskelija, maksu on 2 puntaa. Alle 2-vuotiaista matkustajista ei vaadita
maksua.

24.3. Vuoden 1995 pakettiloma- ja matkamyyntilain 23–25 pykälän mukainen
vakuus

Vuoden 1995 pakettiloma- ja matkamyyntilain vakuus- ja vakuutussäännöksiä
sovelletaan ainoastaan paketteihin, jotka eivät kuulu vuoden 1982 liikennelain
mukaisten toimilupien piiriin. Koska vuoden 1982 laissa vaaditaan toimilupaa
kaikilta matkanjärjestäjiltä ja matkatoimistoilta, jotka järjestävät tai myyvät
ulkomaanmatkoja, ilmeisesti vuoden 1995 lakia sovelletaan lähinnä Irlannissa
järjestettäviin pakettikiertomatkoihin.

                                                                                                                                           

Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983), Travellers’ Protection Fund Regulations 1983 (S.I. No. 103
of 1983).
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Vuoden 1995 lain mukaan matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen on joko
asetettava vakuus valtuutetulle elimelle, jolla on (23 pykälä) tai jolla ei ole (24
pykälä) vararahastoa tai vakuutusta, tai otettava vakuutus (25 pykälä).

Jos valitaan vakuus61, summan on vastattava 10 prosenttia järjestäjän
vuotuisesta liikevaihdosta. Osuus kasvaa 15 prosenttiin, jos valtuutetulla
elimellä ei ole vararahastoa tai vakuutusta.

Näyttää siltä, että 23 pykälässä tarkoitetun valtuutetun elimen vakuutus on
verrattavissa vuoden 1982 laissa säädettyyn suojarahastoon. Jos vakuus
osoittautuu riittämättömäksi, matkustajille maksetaan korvauksia valtuutetun
elimen vakuutuksesta. Lain 24 pykälässä tarkoitettu järjestelmä ei sisällä
tällaista vakuutussuojaa, mutta kyseisen säännöksen nojalla asetetut vakuudet
vaikuttavat hyväksyttäviltä.

25. ITALIA

Asetuksen 111/95 21 pykälässä säädetään, että kaikkien matkanjärjestäjien on
liityttävä yhteiseen vakuusrahastoon. Tällaista rahastoa ei kuitenkaan ole vielä
perustettu. Komissio on aloittanut rikkomista koskevat menettelyt.

Matkapakettidirektiivin täytäntöönpanon lisäksi lailla 217/1983 perustetaan
matkanjärjestäjien toimilupajärjestelmä. Toimiluvan saadakseen matkanjärjestäjien on
asetettava vakuus. Alueviranomaiset määrittävät vakuussumman, joka voi olla 3 000
– 200 000 ecua. Summa vaihtelee huomattavasti alueittain, mutta riippuu myös
yrityksen koosta ja sen toiminnan laajuudesta.

26. LUXEMBURG

Matkapakettilain62 6 pykälässä ja asetuksen63 2 pykälässä säädetään, että jokaisen
matkanjärjestäjän on asetettava vakuus saadakseen luvan harjoittaa liiketoimintaa.
Vakuuden voi asettaa järjestämällä pankkitakauksen, tekemällä vakuutussopimuksen
tai liittymällä yhteiseen vakuusrahastoon. Takaaja ottaa täyden vastuun asiakkaan
suorittamien maksujen korvaamisesta ja paluukuljetuksesta, jos matkanjärjestäjä
todetaan maksukyvyttömäksi (asetuksen 4 ja 5 pykälä). Vakuuden on oltava heti
käytettävissä suurherttuakunnan alueella.

                                               

61 Package Holidays and Travel Trade Act, 1995 (Bonds) Regulations, 1995.

62 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 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.
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27. ALANKOMAAT

Alankomaiden laissa64 matkanjärjestäjä velvoitetaan ainoastaan toteuttamaan
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuluttajan paluukuljetus ja
suoritettujen maksujen palautus turvataan vakuudella. Laissa ei eritellä, missä
muodossa vakuus on asetettava, eikä sen asettamatta jättämisestä ole seuraamuksia.
Lisäksi mikään viranomainen ei valvo markkinoita. Järjestelmän toiminta riippuu siis
kokonaan siitä, miten tiedostavia kuluttajat ovat: Alankomaiden viranomaisten
mukaan kuluttaja ei ostaisi matkapakettia sellaiselta matkanjärjestäjältä/välittäjältä,
joka ei tarjoa vakuutta maksukyvyttömyytensä varalta.

Matkailuelinkeinon harjoittajat ovat perustaneet vakuusrahaston, johon
matkanjärjestäjät voivat liittyä summalla, joka riippuu myytyjen pakettien määrästä.
Vuonna 1995 rahastossa oli varoja noin 100 miljoonaa Alankomaiden guldenia.
Vaikuttaa siltä, että rahastoon liittyminen on vapaaehtoista, mutta Alankomaiden
viranomaiset vakuuttavat, että suurin osa Alankomaiden matkanjärjestäjistä on
liittynyt siihen.

28. ITÄVALTA

Direktiivin 90/314/ETY 7 artikla saatettiin osaksi Itävallan lainsäädäntöä erillisellä
asetuksella65. Neljän vuoden kuluessa säädöstä on muutettu66, se on korvattu uudella
asetuksella67, jota on jälleen muutettu68, koska siinä oli selviä puutteita. Seuraavat
huomautukset koskevat vain asetuksen viimeistä versiota, joka on BGBl II 118/1998.

Asetuksen nojalla matkanjärjestäjät velvoitetaan ottamaan vakuutus tai hankkimaan
pankkitakaus summalle, joka on vähintään 5–9 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta
(riippuen siitä, minkälaisia matkapaketteja tarjotaan). Lisäksi matkanjärjestäjien on
liityttävä yhteiseen vakuusrahastoon 50 miljoonan shillingin kiinteällä summalla.
Rahastosta korvataan määrät, joita matkanjärjestäjän vakuutus tai pankkitakaus eivät
kata. Jos matkanjärjestäjä ei liity rahastoon, sen on hankittava vakuutus tai takaus
summalle, joka on vähintään 8–12 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta.

Valtiovarainministeriö pitää matkanjärjestäjistä julkista rekisteriä69. Kaikkien
matkanjärjestäjien on toimitettava säännöllisesti kunkin vuoden alussa todisteet siitä,
että ne täyttävät edelleen rekisteröintivaatimukset, joihin kuuluu riittävä vakuus
maksukyvyttömyyden varalta. Rekisteriin otetaan vain itävaltalaisia matkanjärjestäjiä.

                                               

64 Wet van 24.12.1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan de richtlijn
betreffende pakketreizen, nr. 689, 13 pykälä.

65 Reisebürosicherungsverordnung – BGBl 881/1994.

66 BGBl 170/1996.

67 BGBl II 10/1998.

68 BGBl II 118/1998.

69 Ks. BGBl II 10/1998, 9 pykälä.
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28.1. Vähimmäisvakuus

Itävallan järjestelmässä takaajan/vakuutuksen antajan vastuu on rajoitettu. On
myös otettava huomioon, että lakisääteinen ”vakuutuksen vähimmäismäärä”
ylittyy tuskin koskaan, joten summaa voidaan pitää normaalina
vakuussummana.

28.2. Rahoituslaitoksen myöntämä takaus

Säädöksen 3 ja 6 pykälän mukaan vakuudeksi voidaan hyväksyä
rahoituslaitoksen myöntämä takaus.

Erään Itävallan kuluttajajärjestön toimittamien tietojen mukaan järjestelmässä
on joitakin puutteita, jotka paljastuivat, kun matkatoimisto ”Extratours
Roland Swoboda” todettiin maksukyvyttömäksi. Rahoituslaitos oli rajoittanut
takauksen tietyksi ajanjaksoksi. Kun ajanjakso päättyi, takausta ei uusittu
matkanjärjestäjä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Tästä ilmoitettiin
viranomaisille, mutta ne eivät yrittäneet estää matkatoimistoa harjoittamasta
toimintaa. Kahden kuukauden kuluttua takauksen voimassaolon
päättymisestä matkanjärjestäjä todettiin maksukyvyttömäksi. Tästä seurasi,
että rahoituslaitos kieltäytyi maksamasta matkailijoiden paluukuljetusta ja
palauttamasta suoritettuja maksuja.

Tässä tapauksessa viranomaisilta puuttui selvästi valppautta. Lisäksi ilmeni
kaksi muuta ongelmaa: Itävallan rahoituslaitokset myöntävät takauksia vain
rajoitetuksi ajaksi ja Itävallan lain mukaan kuluttajat eivät voi suoraan päättää
tällaisten takauksien käyttöönotosta, vaan sen voi tehdä ainoastaan
takausasiakirjan haltija. Tämä on itse asiassa ristiriidassa itse Itävallan
asetuksen kanssa, jonka 5 pykälän 2 momentissa ja 6 pykälässä säädetään,
että kuluttaja voi esittää vaateen suoraan takaajalle.

28.3. Suojan puuttuminen, jos matkanjärjestäjä ei tarjoa vakuutta

Eräs kuluttajajärjestö ilmoitti myös, että markkinoiden valvonnassa ilmeni
puutteita esimerkiksi ”Phönix-Tabor-Reisenin” ja ”Extratours Roland
Swobodan” maksukyvyttömyystapauksissa: vakuutussopimus/pankkitakaus
oli rauennut, mutta matkanjärjestäjä jatkoi siitä huolimatta toimintaansa.
Itävallan lainsäädännössä ei ole oikeuskeinoja tapaukseen, jossa
matkanjärjestäjä jatkaa toimintaansa, vaikka sitä ei ole vakuutettu.

29. PORTUGALI

Portugalin lainsäädännössä70 matkanjärjestäjiä vaaditaan asettamaan vakuus71 sekä
ottamaan vakuutus72, joka kattaa niiden liiketoiminnasta lankeavan korvausvastuun.

                                               

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

71 Decreto-Lei n.° 198/93, 42–48 pykälä.

72 Decreto-Lei n.° 198/93, 49–50 pykälä.
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Vakuudeksi hyväksytään vakuutussopimus, pankkitakaus, pankkitalletus tai muu
matkailuviranomaisten hyväksymä sitoumus. Vakuussumma on 5 prosenttia
vuotuisesta liikevaihdosta, mutta se ei saa olla pienempi kuin 5 miljoonaa escudoa
eikä suurempi kuin 50 miljoonaa escudoa. Vakuutus on otettava summalle, joka on
vähintään 15 miljoonaa escudoa.

Sekä vakuuden että vakuutussopimuksen on kuitenkin tarkoitus kattaa yleiset
korvausvastuuriskit, eikä niitä ole tarkoitettu nimenomaan sellaisten vahinkojen
kattamiseen, joita kuluttajille aiheutuu matkanjärjestäjän tai välittäjän
maksukyvyttömyydestä.

Ei ole selvää, miten kuluttaja hyötyy vakuuksista matkanjärjestäjän/välittäjän ollessa
maksukyvytön. Jollei kuluttaja voi esittää vaadetta suoraan vakuutuksen antajalle,
näyttää siltä, että hän voisi vaatia korvausta vain maksukyvyttömältä
matkanjärjestäjältä/välittäjältä, joka vuorostaan esittäisi vaateen vakuutuksen
antajalle.

Lisäksi on syytä panna merkille, että vakuuden ja vakuutussopimuksen
vähimmäissummat ovat direktiivin 90/314/ETY 7 artiklassa tarkoitetun vakuuden
rajoittamista.

30. SUOMI

Lain 1080/94 8 pykälässä säädetään, että matkanjärjestäjän ja ulkomaisen
matkanjärjestäjän matkanvälittäjän on asetettava kuluttajavirastolle sen hyväksymä
vakuus, joka turvaa matkustajien paluukuljetuksen ja maksujen korvaamisen
matkustajille. Lain 9 pykälän mukaan matkanjärjestäjille voidaan joissakin
olosuhteissa myöntää vapautus velvollisuudesta asettaa vakuus.

Lain 10 pykälän mukaan vakuudeksi voidaan hyväksyä takaus, vakuutus tai ”muu
vakuussitoumus” (täsmentämättä, mikä ”muu vakuussitoumus” voisi olla).
Kuluttajavirastolla on oltava oikeus vaatia maksuvelvoitteen täyttämistä heti, kun
matkanjärjestäjä on todettu maksukyvyttömäksi. Kuluttajavirasto päättää, onko
asetettu vakuus hyväksyttävä eli riittääkö se kattamaan riskin. Komissio ei ole
tietoinen siitä, miten asetetun vakuuden riittävyys arvioidaan.

Lain 1080/94 10 pykälän mukaan vakuuden hyväksyttävyydestä säädetään tarkemmin
erillisellä asetuksella, mutta tähän mennessä komissiolle ei ole ilmoitettu tällaista
asetusta.

Jos matkanjärjestäjän osoittautuessa maksukyvyttömäksi ilmenee, ettei vakuus ole
riittävä, siitä korvataan ensin paluukuljetus.

30.1. Joidenkin matkanjärjestäjien vapauttaminen velvollisuudesta asettaa
vakuus

Lain 1080/94 9 pykälän mukaan kuluttajavirasto voi vapauttaa
matkanjärjestäjät velvollisuudesta asettaa vakuus, jos sitä ei
valmismatkaliikkeen toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen voida
pitää tarpeellisena. Pykälässä todetaan, että vapautuksen myöntämisestä
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säädetään tarkemmin asetuksella. Tähän mennessä komissiolle ei kuitenkaan
ole ilmoitettu tällaista asetusta.

Louvain-la-Neuven katolisen yliopiston tutkimuksen mukaan vapautuksia
myönnetään noin 10 prosentille Suomen matkanjärjestäjistä.

30.2. Vastuunrajoitukset

Vaikka kaikki vakuudet on asetettava kuluttajavirastolle, ne eivät muodosta
matkanjärjestäjien yhteistä vakuusrahastoa. Siksi maksukyvyttömäksi todetun
matkanjärjestäjän asiakkaille maksetaan korvaukset vain tämän
matkanjärjestäjän asettamasta vakuudesta.

Suomen laissa (lain 1080/94 11 pykälä) on otettu huomioon se mahdollisuus,
ettei matkanjärjestäjän asettama vakuus ole riittävä. Tällöin vakuudesta
korvataan ensisijaisesti kuluttajan paluukuljetus ja vasta sen jälkeen
matkapaketista suoritettu maksu.

30.3. Ulkomaisten matkanjärjestäjien/välittäjien velvoitteet

Suomen valtuuskunnan 14. huhtikuuta 1999 pidetyssä kokouksessa antamien
selvitysten mukaan ulkomaisten matkanjärjestäjien ja -välittäjien on asetettava
Suomen lain mukainen vakuus. Sitä, että ne noudattavat kotimaansa
matkavakuussäännöksiä, ei pidetä riittävänä.

31. RUOTSI

Ruotsin matkavakuuslaissa73 (1 ja 4 pykälä) säädetään, että matkanjärjestäjien tai
välittäjien on asetettava Kammarkollegietille (valtion maaomaisuudesta ja rahastoista
vastaava lainkäyttöelin) vakuus ennen kuin ne alkavat tarjota matkapaketteja
myytäväksi. Vakuussumman päättää Kammarkollegiet ja sen on oltava vähintään 200
000 Ruotsin kruunua matkanjärjestäjiltä, 200 000 kruunua Ruotsin ulkopuolella
järjestettyjen matkapakettien välittäjiltä ja 50 000 kruunua Ruotsissa järjestettyjen
matkapakettien välittäjiltä. Kammarkollegiet voi vahvistaa vakuuden pienemmälle
summalle tai vapauttaa kokonaan vaatimuksesta asettaa vakuus, kun siihen on
erityinen syy.

32. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikilta lentomatkojen järjestäjiltä vaaditaan
toimilupa74. Toimiluvan saamiseksi lentomatkojen järjestäjien on asetettava vakuus
siviili-ilmailuviranomaiselle. Viranomainen vastaa vakuuden käytöstä, jos
matkanjärjestäjä todetaan maksukyvyttömäksi.

                                               

73 Lag om ändring i resegarantilagen (SFS 1972:204, sellaisena kuin se on muutettuna lailla SFS
1996:354).

74 Kannattaa panna merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellisen sijainnin vuoksi
useimpiin myytyihin matkapaketteihin sisältyy lentokuljetus.
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Matkanjärjestäjät, jotka eivät järjestä lentomatkoja, eivät tarvitse toimilupaa. Heidän
on kuitenkin noudatettava Yhdistyneen kuningaskunnan matkapaketteja, pakettilomia
ja pakettikiertomatkoja koskevaa säädöstä75. Matkanjärjestäjille, jotka harjoittavat
liiketoimintaa asettamatta asianmukaista vakuutta, määrätään rikosoikeudellisia
seuraamuksia.

Matkapaketteja, pakettilomia ja pakettikiertomatkoja koskevassa säädöksessä
hyväksytään monia erilaisia vakuusjärjestelyjä. Matkanjärjestäjän/välittäjän on
asetettava valtuutetulle elimelle vakuus (17 pykälä) summasta, joka vastaa joko 25
prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta tai maksujen arvioitua enimmäismäärää riippuen
siitä, kumpi summa on pienempi. Jos valtuutetulla elimellä on vararahasto tai
vakuutussuoja, vakuuden kattama summa on vähintään 10 prosenttia
matkanjärjestäjän/välittäjän vuotuisesta liikevaihdosta (18 pykälä).

Vaihtoehtoisesti matkanjärjestäjät ja välittäjät voivat ottaa vakuutuksen (19 pykälä).
Vakuutukselle ei määritellä ”vähimmäissummaa”, ja vaikuttaakin siltä, että
vakuutuksen antajan on otettava rajaton vastuu.

Toisena vaihtoehtona 20 ja 21 pykälässä säädetään, että kaikki kuluttajan
tekemästään tai harkitsemastaan matkapaketista suorittamat summat luovutetaan
edunvalvojan säilytettäviksi, kunnes sopimus on kokonaan täytetty.

32.1. Vastuunrajoitukset

Vaikuttaa siltä, että vakuusjärjestelmässä ja edunvalvojajärjestelmässä vastuu
on rajoitettu, kun taas vakuutusjärjestelmään ei sisälly rajoituksia.

32.2. Vakuusrahastot

Vuoden 1992 matkapaketteja, pakettilomia ja pakettikiertomatkoja koskevan
säädöksen mukaan vakuusvaatimus täyttyy, jos kaikki kuluttajan tekemän tai
harkitseman matkapakettisopimuksen perusteella suoritetut summat
luovutetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa edunvalvojalle, joka säilyttää ne
siihen asti kunnes sopimus on kokonaan täytetty tai kunnes sopimuksen
mukaisesti suoritettu rahasumma on palautettu kuluttajalle taikka kunnes se
on todettu menetetyksi kuluttajan peruttua vaateen. Tässä tapauksessa
vakuutta ja vakuutusta ei tarvita.

Tunnetun kuluttajajärjestön antamien tietojen mukaan vain tuhat 30 000:sta
matkapakettien tarjoajasta olisi antanut vakuuden ja muut käyttäisivät
edunvalvojajärjestelmää. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset sen sijaan
vakuuttavat, että vain harvat matkanjärjestäjät ovat päättäneet käyttää
edunvalvojajärjestelmää. Se ei viranomaisten mukaan houkuttele
elinkeinonharjoittajia, koska se edellyttää tiukkojen kirjanpitovaatimusten
noudattamista.

Vaikuttaa siltä, että joissakin tapauksissa edunvalvojajärjestelmä korvaa
kuluttajan suorittamat maksut ja paluukuljetuskustannukset vain osittain.

                                               

75 The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations, S.I. 3288 of 1992, 16–26
pykälä.
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Säädöksen 20 pykälän 7 momentissa ja 21 pykälän 6 momentissa säädetään,
että jos edunvalvojan säilytettävinä olevat varat eivät riitä kattamaan
kuluttajien vaateita, varat maksetaan tasan kyseisten kuluttajien kesken.

Säädöksen 20 pykälässä ei mainita, ketkä voivat olla edunvalvojia, miten
vakuustiliä olisi hoidettava ja mitkä ovat edunvalvojien valtuudet ja
velvollisuudet. Ei myöskään vaadita, että edunvalvojan pitäisi olla
matkanjärjestäjästä/välittäjästä riippumaton. Niille, jotka haluavat toimia
edunvalvojina, ei aseteta hyväksymis- tai pätevyysvaatimuksia. Myöskään ei
vaadita sitä, että vakuusrahasto olisi perustettava virallisella asiakirjalla.

Ilmoitusten mukaan matkapakettien järjestäjät käyttävät monissa tapauksissa
edunvalvojina omia työntekijöitään (kirjanpitäjiä) tai puolisoitaan. Näiden
edunvalvojien varallisuus on tietenkin rajallinen eikä se todennäköisesti ole
verrattavissa rahoituslaitoksen tai vakuutusyhtiöiden varoihin.


