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INLEDNING

Nio år efter det att direktiv 90/314/EG om paketresor, semesterpaket och andra
paketarrangemang1 antogs och sju år efter det att det trädde i kraft offentliggör
kommissionen den här rapporten. Syftet är att

– informera om vilka åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att införliva
direktivet,

– ta reda på vilka problem som har uppstått i det sammanhanget och att

– inleda en debatt som, i slutändan, kan leda till en förbättring av genomförandet.

Med dessa syften för ögonen ges i den första delen av denna rapport en kort
sammanfattning av de införlivandeåtgärder som medlemsstaterna har vidtagit samt, i
förekommande fall, överträdelseförfaranden i samband därmed. Utifrån detta har man tagit
fram några frågor för vidare diskussion.

En komplett förteckning över de nationella införlivandeåtgärderna samt
överträdelseförfarandena återges i bilaga 1. I den bilagan återges också en förteckning av
besluten i Europeiska gemenskapernas domstol som har samband med direktiv
90/314/EEG.

Den andra delen av rapporten ägnas åt införlivande och genomförande av artikel 7 i
direktivet, som är den bestämmelse i direktivet som lämnar det största tolkningsutrymmet
och som därför har införlivats på många olika sätt i olika medlemsstater. Europeiska
gemenskapernas domstol har fattat ett antal beslut som berör artikel 7 i direktivet, och
dessa analyseras nedan. Dessutom ges förslag på tolkning av nämnda artikel.

I bilaga 2 lämnas några korta kommentarer om de lagtexter som införlivar artikel 7.

Kommissionen uppmanar medlemsstaternas regeringar och andra berörda personer att
inkomma med sina kommentarer om rapporten senast den 30 april 2000 och på följande
adress:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd 
Enhet C/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bryssel
Belgien

                                               

1 EGT L 158, 13.6.1990, s. 159
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1. ALLMÄNNA KOMMENTARER OM GENOMFÖRANDET AV RESEPAKETDIREKTIVET

Syftet med resepaketdirektivet är att lägga fast minimiregler för den information som
skall lämnas till konsumenten, ställa upp formella krav på resepaketavtal och
tvingande bestämmelser om avtalsskyldigheter (avbeställning, ändringar, civilrättsligt
ansvar för paketresearrangörer och återförsäljare etc.) samt att åstadkomma ett
effektivt konsumentskydd i händelse att researrangören skulle komma på obestånd.

Information till konsumenten:

Informationen får inte vara vilseledande (art. 3.1)

Minimiinformation som skall finnas med i broschyrer – Broschyren är bindande för
arrangören eller återförsäljaren (art. 3.2)

Minimiinformation som skall lämnas till konsumenten (viseringskrav, tidtabeller, lokala
representanter etc.) (art 4.1)

Avtalsrätt:

Minimikrav vad gäller den form och information som avtalet skall innehålla (art. 4.2)

En bokad paketresa måste kunna överlåtas (art. 4.3)

Prisändringar får bara ske under speciella omständigheter (art. 4.4)

Om det sker betydande ändringar i resevillkoren, skall konsumenten ha rätt att
antingen häva avtalet och erhålla gottgörelse för att tjänsterna inte utförs eller
acceptera ett annat resepaket. (art. 4.5)

Vid allvarliga problem efter avresan: alternativa åtgärder eller hemtransport (art. 4.7)

Avtalsrätt:

Minimikrav vad gäller den form och information som avtalet skall innehålla (art. 4.2)

En bokad paketresa måste kunna överlåtas (art. 4.3)

Prisändringar får bara ske under speciella omständigheter (art. 4.4)

Om det sker betydande ändringar i resevillkoren, skall konsumenten ha rätt att
antingen häva avtalet och erhålla gottgörelse för att tjänsterna inte utförs eller
acceptera ett annat resepaket. (art. 4.5 och 4.6)

Vid allvarliga problem efter avresan: alternativa åtgärder eller hemtransport (art. 4.7)

Ansvar:

Arrangören eller återförsäljaren ansvarar för fullgörande av avtalet och för skador (art. 5)

Vid reklamation måste arrangören omedelbart försöka lösa problemet på lämpligt
sätt (art. 6)
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Säkerhet i händelse av obestånd:

Säkerhet måste ställas för återbetalning av erlagda belopp och för hemtransport av
konsumenten i händelse av obestånd (art. 7)

1.1. Införlivandet av direktivet i medlemsstaternas nationella lagstiftningar

Direktivet är nu helt införlivat i samtliga medlemsstater med undantag för
Italien, där den resegarantifond som skall ställa den säkerhet som krävs enligt
artikel 7 i direktivet, ännu inte har skapats.

Kommissionen har granskat de lagar som medlemsstaterna har antagit för att
följa direktivet. I det sammanhanget bör nämnas att direktivets bestämmelser
lämnar ett mycket stort tolkningsutrymme till de nationella lagstiftarna.
Därför skiljer sig de metoder som olika medlemsstater använt sig av för att
införliva direktivet betydligt från varandra. Samma sak gäller skyddet av
konsumentens ekonomiska intressen. De fall där kommissionen noterat att
direktivet inte har införlivats på ett korrekt sätt i medlemsstaternas nationella
lagstiftning är dock ganska få.

Flera av bestämmelserna i direktivet kan anses vara otydliga, så vi begränsar
oss till att ge ett par exempel för att illustrera det potentiella problemet:

– Hela frågan om direktivets tillämpningsområde, såsom anges i artikel 2:
vad menas med " i förväg ordnad kombination"? Är skräddarsydda
semesterresor inte inbegripna? Hur skall man tolka orden "inte enbart i
enstaka fall" i definitionen av en arrangör av resepaket? Vad avses med
"[a]ndra turisttjänster som inte är direkt knutna till transport eller
inkvartering och som utgör en väsentlig del av resepaketet?
Medlemsstaterna har infört dessa definitioner i sin nationella lagstiftning2,
och därigenom följt direktivet, men samtidigt har man flyttat
tolkningsproblemet från överstatlig till nationell nivå.

– I artikel 4.3 i direktivet står: "Om konsumenten blir förhindrad att delta i
resepaketet får han överlåta sin bokning till en person som uppfyller alla de
villkor som gäller för detta på villkor att han i rimlig tid före avresan
underrättat arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt." De flesta
medlemsstater har inte infört en definition i sina lagstiftningar av vad som
skulle kunna betraktas som "rimlig tid"3. Vissa medlemsstater anger en
tidsfrist på ett par dagar före avresa4. Luxemburg hade en tidsfrist på tre
veckor5; på grund av en åtgärd från kommissionens sida planerar

                                               

2 T.ex. Sverige, § 2 Lag om paketresor (SFS 1992:1672) och Danmark, Kapitel 2 i Lag 472 av den 30
juni 1993; Tyskland (§ 651a BGB) innehåller inte alls en definition av paketresa såsom direktivet.

3 T.ex. Österrike, § 31c (3) Konsumentenschutzgesetz, Sverige § 10 Lag om paketresor (SFS
1992:1672)

4 T.ex. Italien, i art. 10 i förordning 111/1995, som har en tidsfrist på fyra arbetsdagar före avresan.
Tyskland (§ 651b BGB) tillåter till och med att paketresan överlåts när som helst före avresan.

5 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, art. 3.15
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Luxemburg nu att ändra denna bestämmelse, i vilken det sedan skall
föreskrivas att underrättelse skall ske "i rimlig tid"6.

– I artikel 5.2 sista stycket i direktivet står: "I fråga om andra skador än
personskador som uppkommer till följd av att de tjänster som ingår i
resepaketet inte utförs eller utförs felaktigt, får medlemsstaterna tillåta att
ersättningen begränsas i avtalet. Sådan begränsning får inte vara oskälig."
Återigen verkar åsikterna om vad som kan betraktas som "oskäligt" skilja
sig åt betydligt. Medan en del medlemsstater helt enkelt inte införlivade
bestämmelsen (utan tillämpar de allmänna reglerna i sin skadeståndsrätt)7

eller övertog direktivets bestämmelse, har andra utfärdat mer detaljerade
bestämmelser8. Kommissionen som ansvarar för kontrollen av direktivets
tillämpning skulle å sin sida betrakta en bestämmelse som "oskälig" om
den begränsade eller uteslöt ansvar för arrangören eller återförsäljaren i
händelse av grov culpa. Denna inställning förefaller ligga i linje med de
allmänna skadeståndsreglerna i alla medlemsstater.9

– I artikel 6 i direktivet står: "Vid reklamation måste arrangören eller
återförsäljaren eller hans eventuelle representant på platsen omedelbart
försöka lösa problemet på lämpligt sätt." Den bestämmelsen är ytterst vag:
den innebär ingen skyldighet för arrangören eller återförsäljaren att ha en
lokal representant som konsumenterna kan rikta sina klagomål till, och det
anger inte vad som avses med "lämplig" lösning. Om arrangören, till
exempel, anser att ett klagomål är orimligt, kan han anse det "lämpligt" att
inte vidta några ytterligare åtgärder. Vidare är arrangörer eller
återförsäljare skyldiga att "omedelbart försöka lösa problemet på lämpligt
sätt", inte faktiskt lösa det. Därför är det rätt naturligt att vissa
medlemsstater10 inte uttryckligen har införlivat den bestämmelsen och att
andra har antagit bestämmelser som skiljer sig betydligt från direktivets.11

                                               

6 Den nya lagstiftningen har ännu inte antagits.
7 T.ex. Österrike, Sverige och Danmark.
8 Irland, Statutory Instrument 1995 N° 235, Regulation 20 (4)(b) anger att arrangören får inte

begränsa sitt ansvar till under (a) för en vuxen en summa som motsvarar dubbla priset för
paketresan för den berörda vuxna personen och (b) för en underårig en summa som motsvarar priset
för paketresan för den berörda underåriga personen. I Italien bestäms en lägsta gräns genom
hänvisning till art. 13 i CCV (International Convention of Travel Contracts, Bryssel, 23 april 1970). I
Tyskland kan ansvaret begränsas till tre gånger värdet på paketresan (c;f; § 651h Abs 1 BGB). I
Portugal, kan ansvaret begränsas till tre gånger värdet på paketresan (se lagdekret 209/97, art. 40 (5))

9 Dessa allmänna skadeståndsregler, som är av avgörande betydelse för direktivets tillämpning, har
ännu inte anmälts till kommissionen av någon medlemsstat. Eventuella brister i tillämpningen av den
här aspekten av direktivet skulle bara kunna avslöjas genom individuella klagomål riktade till
kommissionen. Hittills har inte kommissionen erhållit något klagomål som skulle kunna leda till
slutsatsen att en "oskälig" ansvarsbegränsning tillåts enligt nationell lagstiftning i någon av
medlemsstaterna. I vilket fall som helst skulle en sådan begränsning bedömas under den nationella
lagstiftningens genomförande av direktiv 93/13 om oskäliga avtalsvillkor.

10  T.ex. Italien och Tyskland
11 Österrike, t.ex. (§ 31e Konsumentengeschutzgesetz) föreskriver att i händelse av icke-fullgörande

eller otillräckligt fullgörande (vilket är en helt annan sak än det "vid reklamation", som anges i
direktivet) måste arrangören göra alla rimliga ansträngningar för att bistå konsumenten med att
avhjälpa svårigheterna ( vilket inte heller nämns i direktivet: är kackelackor på hotellrummet skäl för
reklamation eller en "svårighet", som måste avhjälpas?). En lokal agent nämns inte.
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– Slutligen är de tolkningsproblem som uppstår i samband med artikel 7 så
viktiga att det krävs ett separat avsnitt i den här rapporten för att behandla
den komplicerade frågan.

1.2. Diskussionspunkter när det gäller tolkningen av direktivet

Som framgår av det som sagts ovan visade kontrollen av införlivandet inte
bara på en del brister i de nationella genomförandeåtgärderna som antagits av
medlemsstaterna, utan även på svagheter i själva direktivet.

Kommissionen skulle därför vilja uppmana medlemsstaternas regeringar och
andra berörda parter till ytterligare reflexioner kring följande frågor, vilket i
slutändan kan leda till en gemensam tolkning av direktivet. Vid behov kan
man också överväga att ändra i direktivet.

1.2.1. Direktivets räckvidd

Enligt artikel 2 är direktivet tillämpligt på arrangörer som inte enbart i
enstaka fall anordnar resepaket och som direkt eller genom en återförsäljare
säljer eller bjuder ut dem till försäljning. Ett "resepaket" enligt direktivets
lydelse är en i förväg ordnad kombination av minst två av komponenterna
transport, inkvartering och andra turisttjänster, som säljs eller bjuds ut till
försäljning till ett totalpris, om tjänsten varar längre än ett dygn eller
inkluderar övernattning.

Vissa delar av den definitionen skulle man kunna överväga att ändra. Till
exempel verkar kriteriet "säljs eller bjuds ut till försäljning till ett totalpris"
å ena sidan vara en tvingande del av definitionen på paketresor och därmed
på direktivets tillämpningsområde. Å andra sidan verkar den sista meningen i
artikel 2.112 tyda på att kriteriet “totalpris” bara är vägledande till sin
karaktär. Den punkten bör klarläggas.

Dessutom ger uttrycket "i förväg ordnad" i definitionen av paketresor
upphov till vissa oklarheter. I det ursprungliga förslaget till direktiv13, gjordes
klart att direktivet bara skulle tillämpas på paket som genom broschyrer eller
andra former av marknadsföring [erbjuds] allmänheten14, så att det inte
skulle omfatta skräddarsydda arrangemang. Under den senare delen av
lagstiftningsförfarandet ansåg dock Ekonomiska och sociala kommittén och
Europaparlamentet att detta var en för snäv begränsning av förslagets
omfattning. I det ändrade förslaget undanröjde man den begränsningen15.
Därigenom skall även resor som inte utannonserats som sådana betraktas som
"i förväg ordnade", och då vore det svårt att hävda att skräddarsydda resor är
undantagna. Inom ramen för definitionen av "resepaket" i artikel 2 i direktivet
verkar skrivningen "i förväg" konstlad, oklar till både mening och verkan och

                                               

12 "Att olika delar i samma resepaket debiteras separat befriar inte arrangören eller återförsäljaren från
skyldigheterna enligt detta direktiv."

13 EGT C 96, 12.4.1988, s. 5
14 Jfr definitionen av organisatör i ursprungsförslaget.
15 Ändrat förslag EGT C 190, 12.4.1989, s. 10
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skulle kunna tas bort. Konsumentens behov av skydd kan, i vissa situationer,
vara lika stort vid skräddarsydda arrangemang som för andra resepaket.16

Slutligen kan vissa bestämmelser i direktivet, särskilt arrangörens eller
återförsäljarens skyldighet att ställa säkerhet för den händelse att han skulle
komma på obestånd, kräva kontinuerliga ansträngningar från myndigheternas
sida för att övervaka marknaden och tillämpa lagen. Många medlemsstater
har därför infört ett tillståndssystem enligt vilket varje arrangör eller
återförsäljare av resor måste uppfylla vissa krav för att få det tillstånd som
gör att han kan bedriva sin affärsverksamhet17. I andra medlemsstater måste
vissa arrangörer eller återförsäljare inneha tillstånd och andra inte18. Några
medlemsstater föreskriver inte om något tillståndssystem19. Kommissionen
vill ändå i detta sammanhang peka på att direktivets bestämmelser måste
tillämpas på alla arrangörer eller återförsäljare av resor enligt artikel 2 i
direktiv 90/314, inte bara de som har ett giltigt tillstånd eller som skulle vara
tvungna att ha ett.

1.2.2. Ansvar

Artikel 5.1 i direktivet lyder: "Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga
åtgärder för att se till att den arrangör och/eller återförsäljare som är part i
avtalet är ansvarig för att åtagandena enligt avtalet fullgörs på ett korrekt
sätt, oavsett om dessa skall fullgöras av arrangören eller återförsäljaren eller
av andra leverantörer av tjänster. Detta ansvar skall inte inverka på
arrangörens eller återförsäljarens rätt att kräva ersättning av dessa övriga
leverantörer av tjänster."

Genom den här bestämmelsen får medlemsstaterna själva besluta om det
ansvar som skall gälla för arrangörer resp. återförsäljare. Naturligtvis syftar
direktivet till att den nationella lagstiftaren tydligt skall ange vem som
ansvarar gentemot konsumenten.

Flertalet medlemsstater har föreskrivit olikartat och separat ansvar för
arrangörer resp. återförsäljare, där var och en av dem ansvarar för problem
som uppstår på deras respektive områden.20 Om de tjänster som ingår i
paketet och som skall utföras av tredje man inte utförs, är lösningen i de

                                               

16 Observera att den portugisiska lagen (lagdekret 209/97) särskilt nämner "skräddarsydda" semestrar i
sin artikel 17.3. De flesta bestämmelser som införlivar direktiv 90/314/EEG är dock inte tillämpliga
på den typen av arrangemang, utan bara paketresor (såsom definieras i artikel 17.2).

17 Så är fallet i de flesta medlemsstaterna, t.ex. Italien, (jfr. art. 3 och 4 i lagdekret 111/1995), Portugal
(jfr. lagdekret 198/93 art. 14), Österrike (§ 166 Gewerbeordnung).

18 T.ex. Förenade kungariket.

19 T.ex. Tyskland.

20 T.ex. Österrike, §§ 31b-f Konsumentenschutzgesetz, OGH 6 Ob 519/95, Belgien,  lag av den 16
februari 1994, art. 18 och 27; Italien, lagdekret 111/1995, art. 14, I Portugal ligger ansvaret hos
resebyrån (återförsäljaren), jfr lagdekret 209/97, art. 39. The UK Package Travel Regulations, Reg.
2.1, definierar reseavtal som "den överenskommelse som knyter konsumenten till arrangören eller
återförsäljaren eller, i förekommande fall, båda”. Den skrivningen syns innebära att inte bara
arrangören utan även återförsäljaren kan hållas ansvarig.
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flesta medlemsstater att researrangören ansvarar för detta, inte
återförsäljaren.

Detta kan dock leda till luckor i det fall där konsumenten från en
återförsäljare i sitt eget land köper ett resepaket, som arrangeras av en
utländsk researrangör (eller till och med av en arrangör med säte utanför
EES-området). I det fallet kan konsumenten tvingas att rikta klagomål till en
svarande part utanför sitt eget land med allt vad det innebär av nackdelar med
att föra processer över gränserna21. Detta skulle strida mot direktivets syfte,
vilket är att ge konsumenten en enda och lättåtkomlig motpart som ansvarar
för avtalets genomförande, detta till skillnad från den tidigare situationen, där
klagomålen måste riktas till ett stort antal leverantörer i det land som han
reste till.

Den punkten bör förtydligas. Vid behov skulle direktivet kunna ändras så att
det klart anges att en återförsäljare som erbjuder resepaket arrangerade av en
arrangör med säte utanför EES-området, skall ansvara för att avtalet
genomförs på ett korrekt sätt.

1.3. Andra diskussionspunkter vad gäller utvecklingen av konsumentskydd
inom turistsektorn

Även om resepaketdirektivet skulle genomföras fullständigt och på ett
tillfredsställande sätt av samtliga medlemsstater, skulle konsumentskyddet på
turistområdet fortfarande kunna förbättras. Kommissionen vill i synnerhet
peka på följande brister:

1.3.1. Paketresor som inte omfattas av resepaketdirektivet - bör direktivets
räckvidd utökas?

Förutom de tolkningsproblem som nämns ovan, verkar det vara önskvärt att
diskutera huruvida direktivets tillämpningsområde skall utvidgas, särskilt till
sådana paketresor som för närvarande utesluts genom kriteriet "om tjänsten
varar längre än ett dygn eller inkluderar övernattning"22, t.ex. organiserade
sightseeing-turer eller organiserade resor till kultur- eller sportevenemang.

Exempelvis skulle ett arrangemang som består av en biljett till finalen i
världscupen i fotboll och en flygresa tur och retur samma dag mycket väl
kunna kosta mer än en genomsnittlig enveckas paketresa. Behovet av
konsumentskydd är jämförbart i dessa omständigheter.23

1.3.2. Bestämmelser som skall gälla om konsumenten på ett oberättigat
sätt frånträder avtalet

                                               

21 Vi har t.ex. frågan om tillämplig lag, behörig domstol, verkställighet av domar samt språkproblem.
22 Jfr. artikel 2.1 i direktivet.

23 Det bör noteras att man i Österrikes genomförandebestämmelser inte har tagit över begränsningen till
tjänster som varar mer än 24 timmar; därmed har bestämmelsernas tillämpningsområde breddats
avsevärt.



10

Direktivet behandlar inte fallet när konsumenten frånträder avtalet utan
godtagbara skäl. I praktiken innehåller reseavtal "straffklausuler" med
påföljder ända upp till 100 % av priset för resepaketet (beroende på när
frånträdet sker)24. Sådana påföljder måste dock begränsas till vad som är
rimligt och till vad som motsvarar den skada som handlingen orsakade. Även
om det är sant att ett "avhopp" är mycket dyrt för en researrangör, är det
också sant att när en konsument i god tid meddelar att han frånträder avtalet,
uppstår troligen inga större kostnader för arrangören. Det finns inga skäl till
varför en konsument, vars avtal inte genomförts korrekt på grund av brister
från arrangörens sida bara ersätts för visad skada25, medan researrangören
inte behöver visa någon skada för att erhålla "skadestånd" när en konsument
oberättigat frånträder ett avtal.

1.3.3. Konsumentskydd på trafikflygets område... 

Resepaketdirektivet är inte tillämpligt på flygresor, utom i de fall där de ingår
som en del i ett paket. Kommissionen får dock in ett allt större antal klagomål
från konsumenter, vilket verkar tyda på att konsumentskyddet är för dåligt
när det gäller flygresor. Bland de frågor som måste åtgärdas ingår ersättning
för oberättigade förseningar, förbättrad insyn på marknaden och förbättring
av bestämmelserna om civilrättsligt ansvar.

1.3.4. ...och inom allmänna transporter

På samma sätt bör man diskutera huruvida åtgärder för att förbättra
konsumentskyddet bör vidtas när det gäller allmänna kommunikationer i
allmänhet, i synnerhet vad gäller de allmänna kontraktsvillkoren för företag
på området, vilka ofta styrs av förordningar i medlemsstaterna.

1.3.5. Försäljning av resepaket via elektronisk handel

Ytterligare en punkt som bör diskuteras är problemet i samband med köp
över gränserna av resepaket via Internet. Det skulle förmodligen visa sig att
denna fråga borde tas upp i den övergripande lagstiftningen (t.ex. direktiv
9777/EEG om distansförsäljning eller förslaget till direktiv om elektronisk
handel26) snarare än i åtgärder som särskilt gäller turistsektorn

1.3.6. Frågan om oskäliga avtalsvillkor i resepaketavtal

Genom resepaketdirektivet och nationella införlivandeåtgärder förknippade
med det skapas ett regelverk för resepaketavtal. Vid sidan av det skydd som

                                               

24 I artikel 1.d i bilagan till direktiv 93/13/EG om oskäliga villkor i konsumentavtal fastställs att
avtalsvillkor vars mål eller konsekvens är "att tillåta näringsidkaren att behålla pengar som betalats
av konsumenten när denne avstår från att ingå eller fullfölja avtalet, utan att konsumenten ges rätt till
motsvarande ersättningsbelopp från näringsidkaren då denne avstår från att ingå eller fullfölja
avtalet", kan betraktas som oskäliga och därmed ogiltiga. Samma sak gäller artikel 1.e i bilagan för
avtalsvillkor som kräver "att en konsument som inte fullgör sina skyldigheter betalar ett
oproportionerligt stort ersättningsbelopp". Trots detta skulle en särskild bestämmelse om "avhoppare"
kanske vara till nytta.

25 Jfr art. 4.6, 4.7 och 5 i direktivet.
26 Jfr. det ändrade förslaget, KOM (1999) 427 slutlig
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direktivet ger konsumenten är det mycket viktigt att avtalet inte innehåller
oskäliga, oklar eller obegripliga avtalsvillkor.

Skydd mot oskäliga avtalsvillkor ges i direktiv 93/13/EG om oskäliga villkor i
konsumentavtal, som inte bara omfattar resepaketavtal utan alla avtal som
ingås mellan näringsidkare och konsumenter. I direktivet läggs fast, som en
grundläggande princip, att oskäliga avtalsvillkor i ett avtal som ingås mellan
konsument och säljare eller leverantör, inte skall vara bindande för
konsumenten. Bilagan till direktiv 93/13/EG innehåller en vägledande lista på
villkor som kan anses oskäliga.

För att ge allmänheten lättillgänglig och tydlig information om domstolspraxis
vid europeiska domstolar om oskäliga avtalsvillkor har kommissionen skapat
databasen CLAB med Internet-adressen http://europa.eu.int/clab/index.htm.
Databasen innehåller information om beslut om oskäliga avtalsvillkor från alla
olika ekonomiska verksamhetsområden som fattats av rättsliga och icke-
rättsliga beslutsinstanser från hela Europa.27

Som ytterligare ett steg på vägen bildar kommissionen en expertarbetsgrupp
(rundabordssamtal) om oskäliga avtalsvillkor i resepaketarrangemang.
Konsument- och branschföreträdare samt oberoende experter skall träffas för
att diskutera och, om möjligt, utarbeta en uppförandekod, som, även om den
inte får samma tyngd som en lag, kan tjäna som referenspunkt för
researrangörer, återförsäljare och konsumenter från hela Europa.

                                               

27 Av de 6 673 beslut som fanns i databasen den 1 juli 1999 rörde 273 turistsektorn. Av dessa handlade
182 om avtalsvillkor i resepaketavtal.
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2. SÄKERHET I HÄNDELSE AV ATT RESEARRANGÖREN ELLER
RESEÅTERFÖRSÄLJAREN KOMMER PÅ OBESTÅND (ARTIKEL 7 I DIREKTIV 90/314)

Införlivandet av artikel 7 i resepaketdirektivet i medlemsstaternas nationella
lagstiftning är en viktig fråga av olika anledningar. Europeiska kommissionen har
därför i linje med åtagandena i sitt arbetsdokument om genomförande av
gemenskapens konsumentlagstiftning28, uppmanat konsumentorganisationer från hela
Europa att lämna in sina synpunkter på genomförandet av artikel 7 i deras respektive
länder. Många organisationer inkom med värdefull information, som hjälpte
kommissionen att förstå de olika infallsvinklar lagstiftare i olika länder hade valt.

Som ett nästa steg uppmanade kommissionen medlemsstaterna att diskutera följderna
av att den berörda bestämmelsen tolkas och genomförs på olika sätt. Därför samlades
man till ett möte med regeringsexperter i Bryssel den 14 april 1999.

De viktigaste diskussionspunkterna var följande:

– Tolkningen av uttrycket "visa att han…  har tillräcklig säkerhet" i artikel 7 i
direktiv 90/314/EEG.

– Tillämpningen av de bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagstiftningar
som avser att införliva artikel 7 i resepaketdirektivet och effektiviteten hos dessa.

– Oönskade följder av skillnaderna i nationella genomförandeåtgärder (dvs. de
mycket olika skyddsnivåerna i olika medlemsstater och den möjliga snedvridning
av konkurrensen som detta kan leda till).

– Gränsöverskridande aspekter

Varje delegation fick tillfälle att presentera det genomförandesystem som deras land
hade valt och att lägga fram synpunkter på genomförandeåtgärderna i andra
medlemsstater. Tack vare det fina samarbetet mellan alla delegationer som
resulterade i en fruktbar diskussion, som gav kommissionens avdelningar värdefull
information för utarbetandet av den här rapporten och i synnerhet av dess bilaga 2.

2.1. Referenspunkter för tolkningen av artikel 7 i direktiv 90/314

2.1.1. Ordalydelsen i artikel 7

Texten i direktivet lyder:

"Den arrangör eller återförsäljare som är part i avtalet skall visa att han, i
händelse av obestånd, har tillräcklig säkerhet för återbetalning av erlagda
belopp och för hemtransport av konsumenten."

Den texten lämnar ett stort mått av frihet åt medlemsstaterna när det gäller
valet av lämpliga åtgärder. Det finns dock inget utrymme för tolkning vad
gäller syftet med bestämmelsen: att den säkerhet som

                                               

28 Kommissionens arbetsdokument om genomförande av gemenskapens konsumentlagstiftning, 27 mars
1998 SEC (98) 527
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arrangören/återförsäljaren ställer måste täcka en fullständig återbetalning av
erlagda belopp och hela kostnaden för hemtransporten. Därför kan ingen
lösning accepteras, som i praktiken skulle medge en begränsning av
återbetalningen av erlagda belopp och kostnaden för hemtransport, även om
detta bara skulle inträffa under extrema omständigheter.

2.1.2. Tolkning av Europeiska gemenskapernas domstol

I de domar som hänvisar till artikel 7 i resepaketdirektivet har domstolen sagt
att om en researrangör kommer på obestånd, skall konsumenterna ersättas för
hela hemtransportkostnaden och erlagda belopp skall återbetalas i sin helhet.

2.1.2.1. Dillenkofer-målet

I mål C-178/94 (Dillenkofer)29 ansåg domstolen, att Tysklands underlåtenhet
att rättidigt införliva resepaketdirektivet innebar att staten ådrog sig
civilrättsligt ansvar gentemot de konsumenter som hade lidit skada på grund
av avsaknaden av en genomförandebestämmelse för artikel 7 i direktivet.

Den tyska regeringen hävdade att det redan innan lagen om att införliva
resepaketdirektivet hade trätt i kraft fanns en fast domstolspraxis till förmån
för konsumenter. Enligt denna domstolspraxis hade researrangören bara rätt
att kräva en deposition på högst 10 % av priset för resan eller högst 500 DM,
innan han överlämnade "värdedokument" till konsumenten.

Domstolen avfärdade detta argument och sade att

– om en medlemsstat tillåter att en researrangör kräver en deposition på upp
till 10 % av priset för resan, med ett tak på 500 DM, är inte skyddssyftet
med artikel 7 i direktivet uppnått om inte återbetalningen av depositionen
också är garanterad om researrangören skulle råka komma på obestånd

och att

– det skydd som artikel 7 ger konsumenten skulle kunna försvagas om
konsumenterna vore tvungna att göra gällande kredithandlingar gentemot
tredje man som under alla omständigheter inte är skyldig att godta dessa
och som dessutom också riskerar att försättas i konkurs.

Dessa uttalanden av domstolen leder till slutsatsen att
införlivandebestämmelserna för artikel 7 i resepaketdirektivet inte får göra att
konsumenten förlorar någon del av priset för paketresan, även om det bara är
mindre än 10 %. Man måste också kunna dra slutsatsen att återbetalningen av
kostnaderna för hemtransporten och för erlagda belopp skall garanteras av en
garant som "inte är utsatt för riskerna i samband med ett obestånd".

                                               

29 Domstolens dom av den 8 oktober 1996.  
Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula och
Trosten Knor mot Tyskland. Begäran om förhandsavgörande: Landgericht Bonn - Tyskland.
Sammanslagna målen C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94. REG 1996 sidan I-
4845



14

Det finns ett tredje krav som, om än vagare, ingår i domstolens uttalande:
återbetalningen skall ske skyndsamt och utan alltför mycket byråkrati. Ett
säkerhetssystem som skulle kräva att konsumenterna ”vore tvungna att göra
gällande kredithandlingar gentemot tredje man” anses inte vara förenligt med
direktivet. I själva verket, och vad gäller hemtransporten av konsumenten, är
det uppenbart att garantisystemet måste aktiveras på eget initiativ för att
organisera och finansiera hemresan för konsumenter som fastnat på sina
semesterorter. Man kan inte kräva av en konsument som redan har betalat för
resepaketet, att han skall finansiera hemresan och sedan hoppas på att, förr
eller senare, få tillbaka pengar för sina utlägg.

2.1.2.2. Målet VKI mot Österreichische Kreditversicherung

Beslutet av Europeiska gemenskapernas domstol i mål C-364/9630 behandlar
en begäran om förhandsavgörande, som hade lämnats in av
distriktsdomstolen i Wien (Österrike). En icke-statlig organisation, som
agerade för två konsumenter som hade varit på en paketresa när
researrangören gick i konkurs, stämde ett försäkringsbolag för återbetalning
av konsumenternas utlägg för hemresan. Dessa utlägg omfattade inte bara
transportkostnader, utan även hotellräkningen eftersom hotellägaren inte hade
låtit konsumenterna lämna hotellet innan räkningen var betald.
Försäkringsbolaget hade förklarat sig villigt att ersätta hemtransporten, men
inte hotellräkningen, eftersom dessa utlägg enligt en restriktiv tolkning av
direktivet (och införlivandelagen) inte omfattades av begreppet
hemtransportkostnader.

Domstolen ansåg att artikel 7 i direktivet måste tolkas på så sätt att
"rekvisitet återbetalning av erlagda belopp täcker fall i vilka en köpare av en
paketresa, från vilken arrangören före avresan erhåller betalning för
inkvartering, varefter arrangören kommer på obestånd, inte kan lämna
hotellet och resa hem med mindre att han utger samma belopp till
hotellägaren."

I sin motivering bekräftade domstolen att "syftet med artikel 7 är att skydda
konsumenterna mot de ekonomiska risker som uppkommer när arrangörer av
paketresor kommer på obestånd". I det givna sammanhanget ligger
tyngdvikten i ärendet på att alla risker som uppstår på grund av
researrangörens obestånd måste täckas.

2.1.2.3. Rechberger-målet

Bakgrunden till detta pågående mål (mål C-140/97)31 är följande: En
österrikisk tidning erbjöd sina prenumeranter en gratis paketresa som
belöning för att de varit tidningen trogna. Prenumeranterna behövde bara

                                               

30 Domstolens dom (femte avdelningen) av den 14 maj 1998.
Verein für Konsumenteninformation mot Österreichische Kreditversicherungs AG. Begäran om
förhandsavgörande: Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Österrike. Mål C-364/96. REG 1998
sidan I-2949

31 Domstolens dom av den 15 juni 1999.
Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister och andra mot Österrike. Begäran om
förhandsavgörande: Landesgericht Linz - Österrike. Mål C-140/97.
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betala flygplatsskatten och ett tillägg, om de beställde enkelrum. Om en
prenumerant ville ta med sig en annan person, måste denne betala fullt pris för
resan. Olyckligtvis anmälde sig fler prenumeranter än tidningen och den
resebyrå som den samarbetade med hade räknat med, och resebyrån gick till
slut i konkurs.

Efter detta kunde de sex kärandena inte åka på sin kostnadsfria semesterresa
- fyra av dem för att det inte fanns några lediga platser och två för att
resebyrån redan hade gått i konkurs. Alla hade dock hunnit göra de
nödvändiga inbetalningarna men av dessa kunde de bara få tillbaka en liten
del i konkursförfarandet.

Landesgericht Linz (Österrrike) lämnade in sex frågor om förhandsbesked till
Europeiska gemenskapernas domstol. Några av frågorna rörde det försenade
införlivandet i österrikisk lagstiftning av artikel 732, andra rörde tolkningen av
artikel 7 i direktiv 90/314.

I beslutet sade domstolen för första gången att en medlemsstats åtgärder varit
klart otillräckliga för att införliva artikel 7 i resepaketdirektivet: "Artikel 7 i
direktiv 90/314 har inte införlivats på ett riktigt sätt när det i nationella
bestämmelser avseende risktäckning endast föreskrivs att ett försäkringsavtal
skall ingås eller att en bankgaranti skall ställas för ett belopp som skall
motsvara minst fem procent av omsättningen i arrangörens verksamhet under
motsvarande kvartal föregående kalenderår och det enligt dessa bestämmelser
krävs att en arrangör som påbörjar sin verksamhet skall utgå från en
uppskattning av den planerade verksamhetens omsättning, varvid det inte
beaktas att omsättningen kan öka under innevarande kalenderår.”33

Domstolen sade i sin motivering att "de … former som föreskrivits av den
österrikiska regeringen [var] otillräckliga med hänsyn till att det belopp som
garanteras beräknas i förhållande till den faktiska omsättningen hos en
bestämd resebyrå föregående år eller, vad beträffar nya researrangörer, på
grundval av den omsättning som arrangören själv gör en uppskattning av,
eftersom förordningen enbart kräver en begränsad säkerhet såväl vad
beträffar belopp som beräkningsgrund. På grund av systemets struktur
förefaller således inte sådana händelser kunna beaktas inom den berörda
ekonomiska sektorn som en betydande ökning av antalet beställningar i
förhållande till antingen omsättningen under föregående år eller till den
uppskattade omsättningen.”34 Domstolen poängterade att det "varken i
övervägandena till direktivet eller i lydelsen av artikel 7 [finns] något som

                                               

32 Enligt anslutningsfördraget med Norge, Österrike, Finland och Sverige samt de ändringar av
fördragen på vilka Europeiska unionen bygger (EGT 1994 C 241, s. 21 och EGT 1995 L 1, s. 1), var
Österrike tvunget att ha genomfört direktivet senast den 1 januari 1995. Österrikiska
Reisebürosicherungsverordnung gällde dock bara för paketresor som bokats efter den 1 januari 1995
med avresedatum den 1 maj eller senare, varför de kärande i Rechberger-målet inte omfattades av
försäkringen. Domstolen ansåg att begränsningen till paket med avresedag den 1 maj eller senare
utgjorde ett "allvarligt brott mot gemenskaprätten".

33 Punkt 5 i domstolens beslut.
34 Jfr punkt 62 i beslutet.
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tyder på att den säkerhet som föreskrivs i denna bestämmelse kan vara
begränsad, såsom är fallet vid genomförandet av säkerheten i Österrike."35

Vilka slutsatser kan vi dra av det här beslutet? Det är tydligt att det skydd
som konsumenterna gavs i den ursprungliga versionen av österrikiska
Reisebürosicherungsverordnung avvisas som otillräckligt. Därför vet vi
säkert att en begränsning av den ställda säkerheten till fem procent av
arrangörens omsättning under motsvarande kvartal föregående år är
otillräcklig.

Nu är det ju uppenbart att fem procent av ett kvartals omsättning (eller
1,25 % av årsomsättningen) inte räcker som säkerhet – beloppet skulle ju i
stora drag motsvara en veckas omsättning och eftersom de flesta resepaket
betalas några veckor i förskott skulle de medel som arrangören innehade hur
som helst överstiga försäkringsbeloppet. Domstolen begränsade sig alltså till
självklarheter. Däremot underlät man att ange de exakta villkoren för att ett
nationellt genomförandesystem skall anses uppfylla artikel 7 i
resepaketdirektivet36

2.1.2.4. Ambry-målet

Domen i mål C-410/9637 behandlar vissa aspekter av den inre marknaden när
det gäller genomförandet av artikel 7 i direktiv 90/314.

Företagsledaren för en resebyrå i Metz (Frankrike) hade åtalats i ett brottmål
för att ha medverkat i eller själv ägnat sig åt att anordna och sälja resor eller
utlandsvistelser, utan att inneha det tillstånd som föreskrivs enligt artikel 4 i
den franska lagen nr 92/645. Hans tillståndsansökan avslogs, eftersom den
försäkring som skulle täcka de risker som anges i artikel 7 i direktiv 90/314,
inte hade tecknats hos ett franskt försäkringsbolag utan hos ett italienskt
försäkringsbolag utan kontor i Frankrike.

Detta accepterades inte av de franska myndigheterna, eftersom fransk lag
kräver att den "ekonomiska säkerhet som har ställts av ett kreditinstitut eller
av ett försäkringsbolag endast kan godtas om kreditinstitutet eller
försäkringsbolaget i fråga har sitt säte i en stat som är medlem i Europeiska
unionen eller har en filial i Frankrike. Denna ekonomiska säkerhet måste i
samtliga fall vara omedelbart realiserbar, så att den täcker kundernas
hemtransport (...). Om kreditinstitutet eller försäkringsbolaget är beläget i en
annan stat i Europeiska unionen än Frankrike, måste det i detta syfte ha ingått
ett avtal med ett kreditinstitut eller försäkringsbolag beläget i Frankrike."

                                               

35 Jfr punkt 63 i beslutet
36 Man anger t.ex. inga siffror till ledning för att avgöra om någon form av "minimiförsäkringsbelopp",

skulle accepteras, förutsatt att beloppet var tillräckligt. Det bör noteras att österrikiska
Reisebürosicherungsverordnung sedan 1995 har ändrats fyra gånger och att det lägsta
försäkringsbeloppet har höjts betydligt – det uppgår nu till fem till nio procent av arrangörens
årsomsättning. Tyvärr ger Rechberger-beslutet ingen ledning om huruvida domstolen anser att denna
begränsning är förenlig med direktivet.

37 Domstolens dom av den 1 december 1998. Straffrättsligt förfarande mot André Ambry. Begäran om
förhandsavgörande: Tribunal de grande instance de Metz - Frankrike. Mål C-410/96. REG 1998
sidan I-7875.
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Domstolen underströk att den franske lagstiftarens avsikt, att säkerheten i
fråga inte bara skulle existera utan även vara omedelbart tillgänglig för
betalning om så krävdes för resenärernas hemresa, var förenlig med direktiv
90/314.

Sedan sade den dock: "Artikel 59 i EG-fördraget, rådets andra direktiv
89/646/EEG av den 15 december 1989 om samordning av lagar och andra
författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, samt
med ändring av direktiv 77/780/EEG, och rådets direktiv 92/49/EEG av den
18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser
annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv
73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring
än livförsäkring), utgör hinder för en nationell lagstiftning som, i syfte att
genomföra artikel 7 i rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om
paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, kräver att garanten, i
fall då den garant som har ställt säkerhet är ett kreditinstitut eller
försäkringsbolag beläget i en annan medlemsstat, skall ha ingått ett
kompletterande avtal med ett kreditinstitut eller försäkringsbolag beläget i
landet."

2.2. Principerna för genomförande av resegarantier

Mot bakgrund av den här sammanfattningen av Europeiska gemenskapernas
domstols avgöranden om artikel 7 i resepaketdirektivet verkar det som om de
nationella myndigheterna skall iaktta följande principer vid genomförandet av
bestämmelsen:

– Säkerheten måste fullt ut täcka alla risker som uppstår på grund av en
researrangörs obestånd (t.ex. inklusive de utlägg för kost och logi som en
konsument kan tvingas betala innan han kan starta resan hem38).

– Garanten (försäkringsbolag, finansinstitut, förvaltare eller gemensam
garantifond) skall alltså överta ett ansvar utan begränsningar. Det belopp
som skall återbetalas får inte begränsas av något högsta belopp eller någon
högsta andel.

– Säkerheten måste ställas av någon som inte själv löper några risker på
grund av obeståndet. Garanten måste vara tillräckligt fristående från
researrangören och måste ha tillräckliga medel till sitt förfogande för att
täcka den försäkrade risken.

– Grunden.

– Vilken form säkerheten än har, måste den vara lättillgänglig. Alla tjänster
och återbetalningar till konsumenten enligt artikel 7 i resepaketdirektivet
skall ske snabbt och utan allt för mycket byråkrati. Myndigheterna skall
tillse att inga arrangörer eller återförsäljare erbjuder resepaket på
marknaden utan att ha visat att de har den säkerhet som krävs i artikel 7 i
resepaketdirektivet. Vare sig det handlar om ett tillståndssystem eller ej,

                                               

38 Jfr mål VKI mot Österreichische Kreditvericherung (C-364/96) ovan.
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betyder det att man kontinuerligt måste övervaka marknaden och avlägsna
de aktörer som inte uppfyller säkerhetskraven.

– Det skall finnas en inre marknad för den garantitjänst som krävs i artikel 7
i resepaketdirektivet. Garanten (försäkringsbolag, finansbolag etc.) måste
alltså kunna erbjuda sina tjänster fritt i samtliga medlemsstater. Nationell
lagstiftning får inte på ett oberättigat sätt förbehålla rätten att erbjuda
sådana tjänster till vissa företag eller andra institutioner.

– På samma sätt skall medlemsstaterna (hela tiden med respekt för
principerna ovan) ömsesidigt erkänna varandras genomförandesystem.
Därigenom garanterar man att de som verkar på marknaden och har ställt
den säkerhet som krävs av lagstiftningen i en medlemsstat, skall ha rätt att
verka i alla andra medlemsstater.

Dessutom vore det rimligt att föreskriva följande:

– Det borde göras en yrkesmässig bedömning av den försäkrade risken (om
möjligt av garanten själv). Medlemsstaterna bör undvika att skapa system
där försäkringskostnaden per såld paketresa skulle bli densamma för varje
aktör (oberoende av den aktörens finansiella ställning eller av den risk som
är kopplad till varje specifik paketresa ). Nationella bestämmelser för
genomförande av artikel 7 i resepaketdirektivet bör inte snedvrida
konkurrensen och därmed påtvinga konkurrerande aktörer "tvingande
solidaritet" genom att de måste delta i stängda nationella system.

– I de fall konsumenten måste transporteras hem, bör han inte bli tvungen att
betala hemtransporten i förväg eller att organisera den själv.

För närvarande verkar det vara osäkert om de principer som anges ovan
beaktas till fullo i de nationella genomförandeåtgärder som antagits av många
medlemsstater39. Kommissionen skulle vilja analysera denna fråga ytterligare i

                                               

39 Jfr bilaga 2 till den här rapporten. Det bör observeras att beskrivningen i den bilagan av de olika
medlemsstaternas åtgärder är just beskrivande och inte utvärderande.
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BILAGA 1

LAGTEXTER SOM ANTAGITS I MEDLEMSSTATERNA FÖR ATT INFÖRLIVA DIREKTIV
90/314/EEG,

ÖVERTRÄDELSEFÖRFARANDEN OCH AVGÖRANDEN AV EUROPEISKA
GEMENSKAPERNAS DOMSTOL FÖRKNIPPADE DÄRMED

1. BELGIEN

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

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

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

2. DANMARK

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

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

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

– Lov nr. 428 af 01/06/1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin., j.nr.
90-332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 02/06/1994 s. 2028.
TLOV
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– Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.

– Bekendtgørelse nr536 af 14/07/1998 om registrering,garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121/1-246, 3
jur.kt.

3. TYSKLAND

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

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

Överträdelseförfarande 98/2163, om ofullständigt införlivande av direktivet. Ärendet
avslutades när Tyskland anmälde dekretet av den 14 november 1994 till
kommissionen.

Domstolen, sammanslagna mål C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-
190/94 (Dillenkofer): Medlemsstaternas civilrättsliga ansvar för skada som åsamkats
konsumenterna genom ett för sent införlivande av artikel 7 i resepaketdirektivet.

4. GREKLAND

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

Överträdelseförfarande 98/2275 Ofullständigt införlivande av artikel 7 i direktivet
eftersom passagerarbåtsoperatörer är befriade från skyldigheten att ställa
obeståndssäkerhet.  Ärendet är under behandling.

5. SPANIEN

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

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

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

– Regionala lagar om researrangörsorganisationen39
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6. FRANKRIKE

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

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

Domstolen, mål C-410/96 (Ambry): Frankrikes genomförande av artikel 7 i
resepaketdirektivet är inte förenligt med principen om fri rörlighet för varor och
tjänster, eftersom researrangörer bara kan försäkra sig hos ett försäkringsbolag som
är registrerat i Frankrike.

7. IRLAND

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

8. ITALIEN

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

Överträdelseförfarande 96/2155. Den italienska lagen genomför inte artikel 7 i
direktivet, eftersom den resegarantifond som krävs av den nationella lagen (artikel
21) ännu inte har skapats. Ärendet behandlas av domstolen.

9. LUXEMBURG

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

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

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours
à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
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et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du
13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,

Överträdelseförfarande 98/2388, om felaktigt införlivande av artikel 4.3 i direktivet.
Den luxemburgska lagen föreskriver att om en paketresa överlåts till tredje man skall
detta ske senast 21 dagar före avresan, medan direktivet anger att detta kan ske i
rimlig tid innan avresan. Ärendet är under behandling.

10. NEDERLÄNDERNA

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

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

Överträdelseförfarande 93/2183, om införlivande av artiklarna 4.2a, 4.4a, 5.5, 5.7
och 6 i direktivet. Efter en formell skrivelse från kommissionen, inkom de
nederländska myndighetena med ytterligare information som övertygade
kommissionen om att avsluta ärendet.

11. ÖSTERRIKE

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

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

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

Domstolen, mål C-364/96 (VKI mot Österreichische Kreditversicherung). Enligt
artikel 7 i resepaketdirektivet skall försäkringen täcka alla kostnader förknippade
med konsumentens hemresa (till exempel hotellräkningen).

CJ, case C-140/97 (Rechberger), om genomförandet av artikel 7 i direktivet i
Österrike. Artikel 7 gäller också för paket som erbjuds gratis. Skyldigheten för
researrangörer att teckna en försäkring med ett lägsta försäkringsbelopp på fem
procent av omsättningen under ett kvartals verksamhet är inte tillräckligt för att
genomföra artikel 7 i direktivet. Ett för sent och otillräckligt införlivande av artikel 7
leder till att en medlemsstat ådrar sig civilrättsligt ansvar gentemot konsumenter som
har lidit skada på grund av detta. Ansvaret upphör inte på grund av att en
researrangör handlat vårdslöst.
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12. PORTUGAL

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27/05/1993. Regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
123 de 27/05/1993 Página 2904

– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19/07/1993. Regulamenta a actividade de
agência de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de
19/08/1993 Página 3883

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

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

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

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

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

13. FINLAND

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

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

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

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

Överträdelseförfarande 96/2181: felaktigt införlivande av artiklarna 3.2a och 4.1a i
direktivet, eftersom finsk lag tvingade arrangören eller återförsäljaren att lämna
information om pass- och viseringskrav bara för finska medborgare och inte för
medborgare i samtliga berörda EES-stater. Efter ingripande av kommissionen gick
Finland med på att ändra den bestämmelsen.

Domstolen, mål 237/97 (Kuluttajavirasto mot AFS Finland): Ett skolutbytesprogram,
där finska studenter bor hos en amerikansk värdfamilj betraktas inte som ett
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resepaket, även om arrangören av programmet erhåller ett enda belopp för flygresan,
kontakten med värdfamiljen och värdskolan samt vissa andra kringtjänster.

14. SVERIGE

– Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672

– 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

15. FÖRENADE KUNGARIKET

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

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

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

Överträdelseförfarande 93/2182 om felaktigt införlivande av artiklarna 3.2a och 4.1a
i direktivet, eftersom lagen i Förenade kungariket tvingade arrangören eller
återförsäljaren att lämna information om pass- och viseringskrav bara för medborgare
i Förenade kungariket och inte för medborgare i samtliga berörda EES-stater. På
grund av kommissionens ingripande gick Förenade kungariket med på att ändra den
bestämmelsen.

BILAGA 2

KORT ÖVERSIKT AV DE NATIONELLA LAGSTIFTNINGARNA SOM INFÖRLIVAR ARTIKEL
7 I DIREKTIV 90/314/EEG



25

                                                                                                                                           

16. BELGIEN

I artikel 36 i lagen om resepaket har Belgien bokstavligt övertagit texten i artikel 7 i
direktivet. I det kungliga dekretet39 om genomförande av artikel 36 i lagen om
resepaket anges att researrangörer måste ställa "tillfredsställande säkerhet" genom att
teckna en försäkring hos ett godkänt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget måste
täcka en fullständig återbetalning av belopp som konsumenter erlagt under eller inför
en paketresa och hela kostnaden för hemresa för konsumenter vars paketresa redan
har börjat.

Personer som vill arbeta som resebyråagenter måste erhålla tillstånd från en regional
myndighet. Det är dock inget krav för att få tillståndet att först ha ställt den säkerhet
som krävs enligt artikel 36 i lagen om resepaket. I stället är det försäkringsbolagen
som är skyldiga att regelbundet offentliggöra förteckningar över de resebyråer som
man har försäkrat39.

17. DANMARK

Redan innan resepaketdirektivet hade trätt i kraft hade den danska lagen 104/198639

krävt att arrangörer och mellanhänder för utländska arrangörer var medlemmar i en
resegarantifond, som är avsedd att täcka alla kostnader för hemresa och återbetalning
av erlagda belopp. Den lagen ändrades genom lag nr 454/1993 för att anpassas till
direktivet.

En ny resegarantifondslag antogs 199739. I likhet med den tidigare bestämmelsen
tvingar den arrangörer och mellanhänder för utländska arrangörer att registrera sig
hos resegarantifonden. De måste sätta in deposition (varierande mellan 1 och 100 %
av årsomsättningen39, beroende på omsättningens storlek och vilka typer av resor
som säljs) och för varje resa de säljer betalar de in fem danska kronor.

Garantifonden är avsedd att ta över hela ansvaret för alla risker som anges i artikel 7
i direktiv 90/314. Finansieringen av fonden väcker dock en viss oro39, även om den
nya resegarantilagen har förbättrat den ekonomiska ställningen för fonden39. Vid
mötet med nationella experter den 14 april 1999 förklarade den danska delegationen
att man var medveten om problemet.

18. TYSKLAND

Enligt tysk lag39 måste researrangörer teckna en försäkring eller ställa en garanti via
ett finansinstitut. Researrangören eller -återförsäljaren får bara ta emot betalning från
konsumenten efter att ha lämnat över ett tillstånd till denne, som ger rätt till att föra
talan direkt mot försäkringsgivaren/garanten.

18.1. Begränsning av försäkringssumman

Ansvaret för varje försäkringsbolag eller finansinstitut kan begränsas till totalt
200 miljoner DEM per år. Om detta belopp överskrids blir återbetalningen av
erlagda belopp och ersättningen för hemresekostnader till enskilda
konsumenter bara partiell.



26

                                                                                                                                           

Beloppet 200 miljoner DEM kan synas stort, men det måste sättas i relation
till omsättningen i den tyska resebranschen. År 1995 hade den största tyska
researrangören, TUI, en marknadsandel på 17 % och en omsättning på nästan
6 miljarder DEM, så 200 miljoner DEM skulle inte ens ha täckt företagets
omsättning under två veckor. Sedan dess har omsättningssiffrorna stigit, men
gränsen på 200 miljoner DEM ligger kvar.

År 1995 beräknades resepaketbranschen omsätta omkring 40 miljarder DEM.
Om samtliga dessa företag hade valt att teckna försäkring i samma
försäkringsbolag, skulle den totala täckningen bara ha varit omkring 0,5 % av
årsomsättningen, medan den är upp till 10 % eller till och med obegränsad i
andra medlemsstater.

Enligt det tyska systemet kan konsumenten tvingas vänta på ersättning till
slutet av året, eftersom det är först då som man kan avgöra om gränsen på
200 miljoner DEM har överskridits eller ej. Där verkar det som om
återbetalningen inte kan ske snabbt.

Slutligen kan man notera att risktäckningen i själva verket inte är beroende av
det berörda företagets omsättning utan snarare av hur många företag som
väljer samma försäkringsbolag.

18.2. Inget tillståndstvång

Till skillnad från de flesta andra medlemsstater39, har Tyskland inget
tillståndssystem för researrangörer. Vem som vill kan starta en resebyrå och
om de inte uppfyller kraven enligt lag (t.ex. inte har någon resegaranti),
kommer det bara att upptäckas i efterhand. Det betyder att konsumenterna
inte är skyddade om researrangören har underlåtit att teckna en försäkring. I
allmänhet är konsumentens sak att kontrollera huruvida researrangören är
försäkrad eller ej, och man har kunnat konstatera att många av dem inte är
det.

19. GREKLAND

Enligt artikel 5.5 b) och 7.1 i presidentdekret 339/199639 måste arrangörer och
återförsäljare teckna en försäkring mot civilrättsligt och yrkesmässigt ansvar, som när
det gäller obestånd omfattar skyldigheten att återbetala erlagda belopp och att ordna
med konsumentens hemresa.

Dessa risker kan också täckas med bankgarantier eller en särskild gemensam fond,
men kommissionen har inte fått någon information om hur den fonden skall fungera.

Enligt artikel 5.5 b) i presidentdekret 339/1996 är företag som transporterar
passagerare sjövägen undantagna från denna skyldighet. På grund av detta har en
formell skrivelse riktats till Grekland.
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20. SPANIEN

I artikel 12 i den spanska lagen 21/1995 om resepaket39 upprepas helt enkelt lydelsen
av artikel 7 i direktivet, men ansvaret för att lägga fast detaljerade bestämmelser
lämnas till de 17 Comunidades Autonomas. Till dags dato har bara bestämmelser
antagna av Katalonien39, Balearerna39 och Kanarieöarna39 anmälts till kommissionen.

För frågor som inte omfattas av den nyare (regionala) lagstiftningen gäller
fortfarande det kungliga dekretet om resebyråer från 1988.39 Detta gäller de
Comunidades Autonomas som ännu inte har antagit egna bestämmelser om de
garantier som deras resebyråer skall ställa. Man kan även notera att de bestämmelser
som har antagits av Katalonien, Balearerna och Kanarieöarna mer eller mindre är de
samma som i det kungliga dekretet av 1988. För den här redogörelsen räcker det
därför att bygga på det dekretet.

I artikel 2 i dekretet definieras tre kategorier resebyråer: "Mayoristas" planerar och
arrangerar alla typer av turisttjänster och -paket och säljer dem till återförsäljare
(minoristas), men inte direkt till konsumenterna. "Minoristas" säljer paket som
arrangerats av dem själva eller av mayoristas till konsumenterna, men inte till andra
resebyråer, "mayoristas-minoristas" kombinerar mayoristas och minoristas
verksamheter.

Alla resebyråer måste ställa en individuell eller kollektiv säkerhet hos det regionala
turistkontoret.

Den individuella säkerheten, som måste vara i form av en bankgaranti, försäkring
eller värdepapper till den regionala myndigheten (så att säkerheten alltid står till de
regionala myndigheternas förfogande) skall uppgå till 20 miljoner PTA för en
mayorista, 10 miljoner PTA för en minorista och 30 miljoner för en mayorista-
minorista. Varje resebyrås bidrag till en gemensam säkerhet måste uppgå till 50 % av
vad den hade varit tvungen att ställa upp med som enskild säkerhet. En gemensam
säkerhet får inte i något fall understiga 400 miljoner PTA. Ett sådant belopp täcker
garantin för resebyråer med upp till sex kontor. För varje ytterligare kontor måste
den individuella säkerheten ökas på med 2 miljoner PTA eller den gemensamma
säkerheten med 1 miljon PTA.

20.1. Begränsning av lagens omfattning

I den nya spanska resepaketlagen sägs att säkerheten skall garantera att
reseavtalet utförs korrekt och i synnerhet att erlagda belopp återbetalas och
kostnaderna för konsumenters hemresa täcks i händelse av resebyråns
obestånd. Det syns därför som om lagen inte kräver att säkerheten är direkt
tillgänglig för att finansiera konsumentens hemresa utan bara ersätta honom
för hans kostnader för hemresan.

Man kan också notera att det kungliga dekretet 271/1988 inte specificerar
huruvida säkerheten är avsedd att omfatta risken för obestånd. Därför är det
också oklart om en resenär kan utnyttja säkerheten när en resebyrå kommer
på obestånd. Så länge det saknas en tydlig bestämmelse till förmån för
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konsumenterna (som uttryckligen måste ange att säkerhetens syfte är att
återbetala erlagda belopp och att skicka hem dem vid en resebyrås obestånd),
verkar det som om en konsument bara kan kräva ersättning från resebyrån
som är på obestånd. Samtidigt skulle säkerheten tjäna till att täcka eventuellt
civilrättsligt ansvar som resebyrån har ådragit sig, och därigenom blir den
bara en del av konkursboet.

20.2. Begränsat ansvar

Resepaketlagen 21/1995 följer troget ordalydelsen i artikel 7 i direktivet, men
det kungliga dekretet 271/1988 inför en del begränsningar av en full
risktäckning. Till exempel är inte bara gränserna som angivits för säkerheten
fasta, de är dessutom ganska låga. Säkerhetsbeloppet är en klumpsumma,
som inte är knuten till resebyråns årsomsättning, vilket betyder att ju större
resebyråns årliga omsättning är, desto mindre är den risktäckning som
säkerheten erbjuder.

20.3. Skyldigheter för utländska arrangörer eller återförsäljare

Enligt förklaringarna från den spanska delegationen vid sammanträdet den 14
april 1999, måste utländska arrangörer eller återförsäljare ställa säkerhet
enligt spansk lag. Det anses inte tillräckligt att de följer
resegarantibestämmelserna i sitt hemland.

21. FRANKRIKE

I artikel 4 c) i den franska lagen 92-645 om resebyråer39 tvingas resebyråer på ett
tillfredsställande sätt visa för sina kunder att de ställt säkerhet för avtalets
uppfyllande, återbetalning av erlagda belopp och för hemresa. I brådskande fall måste
man kunna utnyttja garantin omedelbart i Frankrike. Samma skyldighet gäller enligt
artikel 9 b) i lagen för organisationer som erbjuder resepaket på icke-vinstdrivande
grund och enligt artikel 11 för lokala turistbyråer.

I dekret 94-49039, som bygger på lag 92-645, sägs att säkerheten skall ställas
antingen genom anslutning till en gemensam garantifond eller genom garanti från ett
finansinstitut eller försäkringsbolag.

Varje år offentliggör transportministeriet hur stor garantin skall vara, men hittills har
inget av de besluten meddelats kommissionen.

Som exempel kan nämnas hänvisningen till transportministeriets beslut av den 22
november 1994 om villkoren för researrangörers ställande av finansiell garanti.
Genom beslutet tvingades varje researrangör att till prefekten i sitt departement
lämna in ett faktablad, som skulle tjäna som underlag för bestämmandet av
garantibeloppet. På faktabladet skulle arrangören ange företagets omsättning
föregående år, fördelat på åtta underkategorier. För var och en av dessa kategorier
gällde en viss procentandel som garantisumma, från 2 % (för tjänsteförsäljning till
återförsäljare) till 16 % (för resepaket som ordnades av researrangören själv).
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Summan av de garantier som beräknats för de olika kategorierna utgjorde det totala
garantibeloppet. Dock gällde ett minsta belopp på 750 000 FFR för varje resebyrå
och 250 000 FFR för varje kontor. Prefekterna i departementen har befogenhet att
bestämma minimibeloppet för varje individuellt företag/organisation och att
kontrollera hur garantierna utnyttjas.

21.1. Begränsat ansvar

De garantier som täcker återbetalning av erlagda belopp och hemresa för
konsumenter är i samtliga fall begränsade. Utan mer detaljerad information till
förfogande är det naturligtvis omöjligt att avgöra det genomsnittliga
förhållandet mellan en resebyrås årsomsättning och hur stor garanti som den
måste ställa. Man kan dock uppskatta att garantisumman i genomsnitt
kommer att ligga under 15 % eller till och med under 10 % av
årsomsättningen.

21.2. Andra angelägna frågor

Enligt information från en konsumentorganisation verkar konsumenterna inte
vara skyddade om en arrangör eller återförsäljare underlåter att förnya sin
anslutning till en gemensam garantifond.

Fransk lagstiftning kräver att researrangören måste informera konsumenten
om att det finns tillräckliga ekonomiska garantier. I praktiken får
konsumenten vanligtvis garantens namn och adress, men ingen mer detaljerad
information om garantin.

22. IRLAND

I paragraf 22 i Irish Package Holidays and Travel Trade Act39 stadgas att
researrangörer skall ha tillräcklig säkerhet för återbetalning av erlagda belopp och för
hemtransport av konsumenter i händelse av obestånd. En researrangör skall anses ha
uppfyllt den skyldigheten genom något eller några av de metoder som anges i
paragraf 23 till 25 i lagen. Om resepaketet är sådant att arrangören måste ha tillstånd
enligt Transport Act of 198239, och täcks genom de formaliteter som ingåtts för
nämnda lag39, anses arrangören ha uppfyllt denna skyldighet.

22.1. Ställande av säkerhet enligt Transport Act of 1982

Transport Act of 1982 innehåller ett tillståndssystem för researrangörer och
resebyråer.

I paragraf 13 i lagen fastställs att varje researrangör eller resebyrå måste ställa
säkerhet innan han får tillstånd att bedriva verksamhet. Säkerheten skall
säkerställa att om researrangören eller resebyrån inte kan uppfylla sina
ekonomiska eller avtalsmässiga skyldigheter i enlighet med utlandsreseavtal,
skall ett visst belopp ställas till transportministeriets förfogande för
användning till förmån för kunder som lidit skada eller ådragit sig ansvar.
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Säkerheten kan användas för att skicka hem kunder från utlandet, ersätta alla
rimliga kostnader som en sådan kund tvingats ådra sig på grund av
obeståndet samt (så långt som möjligt) återbetala erlagda belopp.

Kraven i samband med denna säkerhet anges i Tour Operators and Travel
Agents (Bonding) Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983). Enligt dessa
bestämmelser skall säkerheten uppgå till 10 % (för en researrangör)
respektive 4 % (för en resebyrå) av "planerad tillståndspliktig omsättning"
(dvs. de totala beräknade intäkterna för den som ansöker om tillstånd för
utlandsreseavtal under den tidsperiod för vilken tillståndet söks). Säkerheten
kan bestå av ett kontantbelopp som deponeras hos transportministeriet eller
hos en irländsk bank i transportministerns namn, av en garanti hos en bank
eller ett försäkringsbolag, en garanti av sådant slag som transportministern
godkänner eller av ett gemensamt försäkringssystem.

22.2. Travellers’ Protection Fund

I paragraf 15-18 i Transport Act krävs att det upprättas en Traveller’s
Protection Fund för att täcka förluster och ansvar som uppstår för kunder till
researrangörer eller resebyråer på obestånd, vid de tillfällen när den ställda
säkerheten visar sig otillräcklig. Alla som innehar ett researrangörstillstånd
måste bidra till fonden. Bidraget utgörs av 4 IR£ för varje passagerare som
bokar en utlandsresa och 2 IR£ om passageraren är studerande. Bidrag krävs
inte för passagerare under två års ålder.

22.3. Säkerhet enligt paragraf 23–25 i Package Holidays and Travel Trade
Act 1995

Bestämmelserna om säkerhet och försäkring i Package Holidays and Travel
Trade Act 1995 skall bara tillämpas på paket som inte täcks av tillstånd som
utställts enligt Transport Act of 1982. Eftersom lagen från 1982 kräver
tillstånd för alla researrangörer och resebyråer som arrangerar eller säljer
utlandsresor, måste lagen från 1995 huvudsakligen avse paketresor inom
Irland.

Den säkerhet som krävs enligt lagen från 1995 kan ställas hos ett godkänt
organ som har en reservfond eller försäkring (paragraf 23), ett godkänt organ
som inte har en sådan reservfond eller försäkring (paragraf 24), och genom
att man tecknar en försäkring (paragraf 25).

Om man väljer någon av de två förstnämnda möjligheterna39, måste
säkerheten uppgå till 10 % av arrangörens årsomsättning och om den
godkända institutionen inte har en reservfond eller försäkring stiger andelen
till 15 %.

Försäkringen av det godkända organet enligt paragraf 23 verkar spela ungefär
samma roll som Travellers’ Protection Fund i lagen från 1982. Resenären får
alltså ersättning från det godkända organets försäkring om borgen visar sig
otillräcklig. Det system som ställs upp i paragraf 24 omfattar inget sådant
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försäkringsskydd, utan storleken på den säkerhet som ställts under den
bestämmelsen verkar vara tillräcklig.

23. ITALIEN

I artikel 21 i lagdekret nr 111/95 fastställs att alla reseorganisationer måste delta i en
gemensam garantifond. Denna fond har dock inte skapats ännu och kommissionen
har inlett ett överträdelseförfarande.

Vid sidan av införlivandet av resepaketdirektivet skapas genom lag 217/1983 ett
tillståndssystem för researrangörer, som måste ställa en säkerhet för att erhålla
tillstånd. Storleken på denna säkerhet bestäms av regionala myndigheter och varierar
mellan 3 000 och 2 000 000 euro, med stora variationer mellan regioner men också
beroende på företagens storlek och verksamhet.

24. LUXEMBURG

I artikel 6 i paketreselagen39 och artikel 2 i storhertigens förordning39 fastställs att
varje researrangör måste ställa en garanti för att få tillstånd att bedriva sin
verksamhet. Denna garanti kan bestå av en bankgaranti, en försäkring eller att
deltagande i en gemensam garantifond. Garanten måste ta över hela ansvaret för
återbetalning av erlagda belopp samt resenärernas hemresa om en researrangör
kommer på obestånd (artiklarna 4 och 5 i förordningen). Säkerheten måste vara
omedelbart tillgänglig i Luxemburg.

25. NEDERLÄNDERNA

Nederländsk lag39kräver bara att arrangören vidtar tillräckliga åtgärder för att
säkerställa konsumenternas hemresa och återbetalning av erlagda belopp. Det anges
inga detaljer kring hur säkerheten skall ställas och inte heller finns det några påföljder
för icke-uppfyllande. Vidare utövar myndigheterna ingen tillsyn av marknaden.
Systemets funktion beror helt och hållet på medvetenheten hos konsumenterna, som
enligt den nederländska regeringen inte skulle köpa en resa från en arrangör eller
återförsäljare som inte erbjuder tillräckliga garantier mot obestånd.

Resebranschen har skapat en säkerhetsfond, till vilken researrangörerna bidrar utifrån
antalet sålda resor. År 1995 uppgick fonden till omkring 100 miljoner NLG. Det
verkar vara frivilligt att delta i fonden, men enligt den nederländska regeringens
bedömning verkar det stora flertalet av de inhemska researrangörerna vara med.

26. ÖSTERRIKE

Artikel 7 i direktiv 90/314 införlivades i österrikisk lag genom ett separat dekret39.
Under mindre än fyra år har detta dekret ändrats39, sedan ersatts av ett annat dekret39

och ändrats än en gång39, detta som en reaktion på uppenbara kryphål.
Kommentarerna nedan rör bara den senaste versionen av dekretet, dvs. BGBl II
118/1998.
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Enligt dekretet måste researrangörer teckna en försäkring eller ställa en bankgaranti
på minst 5-9 % av årsomsättningen (beroende på vilka typer av resor som erbjuds).
Dessutom måste dessa researrangörer gå med i en gemensam försäkringsfond med
ett försäkringsbelopp på 50 miljoner ATS, som skall täcka de belopp som inte täcks
av den individuella försäkringen eller bankgarantin. Om en arrangör inte går med i
fonden, måste hans individuella försäkring/bankgaranti uppgå till 8-12 % av hans
årsomsätning.

Ekonomiministeriet för ett offentligt register över researrangörer39. Alla
researrangörer måste under de första veckorna varje år regelbundet förete bevis på
att registreringsvillkoren fortfarande är uppfyllda, bland annat att det finns tillräckligt
med säkerhet i händelse av obestånd. Registret består bara av österrikiska
researrangörer.

26.1. Lägsta säkerhetsbelopp

Enligt det österrikiska systemet är garantens/försäkringsgivarens ansvar
begränsat. Dessutom kommer naturligtvis det lagstiftade "lägsta
försäkringsbeloppet", som anges i dekretet, i princip aldrig att överskridas, så
det beloppet kan betraktas som den normala garantisumman.

26.2. Garantier från ett finansinstitut

Enligt paragraferna 3 och 6 i dekretet kan säkerheten ställas genom en garanti
från ett finansinstitut.

Enligt information från en österrikisk konsumentorganisation medför detta
system en del nackdelar, som blev uppenbara vid obeståndet för resebyrån
"Extratours Roland Swoboda". Finansinstitutet hade begränsat garantin till en
viss tidsperiod. Sedan den perioden löpt ut förnyades garantin inte på grund
av researrangörens svåra ekonomiska situation. Myndigheterna informerades
om detta, men vidtog inga åtgärder för att stänga resebyrån, som kom på
obestånd två månader efter det att garantin löpt ut. Därför vägrade också
finansinstitutet att betala för resenärernas hemresa och återbetalningen av
erlagda belopp.

Vid sidan av ett uppenbart ointresse från myndigheternas sida visar det här
fallet på två problem: för det första ställer österrikiska finansinstitut bara
garantier för en begränsad tidsperiod och för det andra kan sådana garantier
enligt österrikisk lag inte påkallas av konsumenten direkt utan detta är
förbehållet den som innehar den skriftliga garantin. Detta synes stå i strid med
kraven i själva det österrikiska dekretet, som i paragraferna 5.2 och 6 fastslår
att konsumenten kan ställa sina krav direkt till garanten.

26.3. Brist på skydd om en researrangör inte ställer säkerhet

Slutligen meddelade konsumentorganisationen att övervakningen av
marknaden innehåller kryphål, vilka visade sig i obeståndsfallen "Phönix-
Tabor-Reisen" och "Extratours Roland Swoboda", där
försäkringen/bankgarantin hade löpt ut men researrangören fortsatte sin
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verksamhet. Det finns inget skydd i österrikisk lag mot att en researrangör är
oförsäkrad men ändå fortsätter sin verksamhet.

27. PORTUGAL

Enligt portugisisk lag39 måste resebyråer ställa säkerhet39 och teckna en försäkring39

för att täcka det civilrättsliga ansvar som uppkommer genom deras verksamhet.

Säkerheten kan bestå i en försäkring, en bankgaranti, en bankdeposition eller annan
säkerhet som generaldirektoratet för turism förklarar tillfredsställande. Garantin
uppgår till 5 % av årsomsättningen, men får inte understiga 5 miljoner ESC eller
överstiga 50 miljoner ESC. Försäkringen måste täcka minst 15 miljoner ESC.

Säkerheten och försäkringen är dock bägge avsedda att täcka risker med civilrättsligt
ansvar i allmänhet och inte uttryckligen att täcka de skador som konsumenterna
åsamkas på grund av obestånd hos en arrangörer eller återförsäljare.

Under sådana omständigheter är det inte klart hur konsumenten skulle kunna dra
nytta av säkerheterna i en situation där arrangörer eller återförsäljare kommer på
obestånd. Om konsumenten inte riktar ett direkt krav till försäkringsgivaren, verkar
det som om han bara kan kräva ersättning från arrangörer eller återförsäljare på
obestånd, som sedan i sin tur får ett krav på försäkringsgivaren.

Bortsett från detta kan noteras att miniminivåerna för säkerhet och försäkring utgör
en begränsning av den säkerhet som behandlas i artikel 7 i direktiv 90/314.

28. FINLAND

I paragraf 8 av lag nr 1080/94 sägs att varje researrangör och varje ombud för en
utländsk researrangör måste förse den nationella konsumentmyndigheten med en
godkänd säkerhet för resenärernas hemresa och för återbetalning av erlagda belopp.
Enligt paragraf 9 kan researrangörerna under vissa omständigheter fritas från
skyldigheten att ställa säkerhet.

Enligt paragraf 10 kan säkerhet ställas i form av en garanti, försäkring eller "annan
säkerhet" (det anges inte vad "annan säkerhet" skulle kunna vara). Den nationella
konsumentmyndigheten måste ha direkt tillgång till säkerheten i händelse att
researrangören kommer på obestånd. Det är den nationella konsumentmyndighetens
sak att avgöra om den ställda säkerheten är tillräcklig, dvs. tillräcklig för att täcka
risken. Kommissionen har ingen information om hur man bedömer om de ställda
säkerheterna är tillräckliga.

I paragraf 10 i lag nr 1080/94 sägs vidare att ytterligare krav på godkännandet av
säkerhet skall anges i ett separat dekret, men ett sådant dekret har ännu inte anmälts
till kommissionen.

Om en researrangör kommer på obestånd och säkerheten visar sig otillräcklig,
prioriteras hemresekostnaderna.
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28.1. Befrielse för vissa researrangörer att ställa säkerhet

I paragraf 9 i lag 1080/94 ges den nationella konsumentmyndigheten rätt att
befria researrangörer från skyldigheten att ställa säkerhet om det, mot
bakgrund av karaktären och omfattningen av verksamheten, inte verkar som
en sådan garanti behöver ställas. I samma bestämmelse sägs också att
ytterligare bestämmelser om sådana undantag skall anges i ett särskilt dekret.
Ännu har dock inget sådant dekret anmälts till kommissionen.

Enligt en studie av det katolska universitet Louvain-la-Neuve ges detta
undantag till cirka 10 % av researrangörerna i Finland.

28.2. Begränsat ansvar

Även om alla säkerheter måste ställas till den nationella
konsumentmyndigheten, utgör de inte en gemensam garantifond för
researrangörerna. Det betyder i sin tur att kunder till arrangörer på obestånd
får ersättning från den säkerhet som ställts av den arrangören.

I finsk lag (paragraf 11 i lag 1080/94) beaktas uttryckligen den situation där
den säkerhet som ställts av en researrangör visar sig vara otillräcklig. I sådana
situationer skall företräde ges åt konsumenternas hemresa före återbetalning
av belopp som erlagts för paketresan.

28.3. Skyldigheter för utländska arrangörer eller återförsäljare

Enligt förklaringarna från den finska delegationen vid sammanträdet den 14
april 1999, måste utländska arrangörer eller återförsäljare ställa säkerhet
enligt finsk lag. Det räcker inte att de uppfyller resegarantibestämmelserna i
sitt ursprungsland.

29. SVERIGE

I den svenska resegarantilagen39 (paragraferna 1 och 4) anges att den som är
arrangör eller återförsäljare av paketresor skall, innan han marknadsför en paketresa,
ställa säkerhet hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet bestämmer säkerhetsbeloppet,
men det skall vara minst 200 000 SEK för arrangörer, 200 000 SEK för återförsäljare
av paketresor utanför Sverige och 50 000 för återförsäljare av resor inom Sverige.
Om det föreligger särskilda skäl för det, kan Kammarkollegiet sätta ned
säkerhetskravet eller helt undanta det.

30. FÖRENADE KUNGARIKET

I Förenade kungariket krävs tillstånd för alla arrangörer av flygresor39. För att erhålla
ett sådant tillstånd måste flygresearrangören ställa säkerhet hos myndigheten för
civilflyg, som sedan skall använda säkerheten om flygresearrangören kommer på
obestånd.
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För researrangörer som inte arrangerar flygresor saknas tillståndssystem. De måste
dock uppfylla bestämmelserna om resegarantier i UK Package Travel, Package
Holidays and Package Tours Regulations39. Man använder brottspåföljder för att
hantera resarrangörer som bedriver verksamhet utan att ha kunnat ställa tillräcklig
säkerhet.

The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations innehåller en
mängd olika säkerhetsmekanismer. Arrangören eller återförsäljaren måste ställa
säkerhet hos en godkänd institution (reg. 17) uppgående till det lägsta beloppet av 25
% av sin årsomsättning och den högsta summan av erlagda belopp som han någonsin
kan inneha vid ett enskilt tillfälle. Om den godkända institutionen har en reservfond
eller ett försäkringsskydd sjunker den minimiandel som arrangören eller
återförsäljaren måste erlägga till 10 % av årsomsättningen (reg. 18).

Som ett alternativ till detta kan arrangören eller återförsäljaren teckna en försäkring
(reg. 19). Det finns inget "lägsta försäkringsbelopp", utan det verkar som om
försäkringstagaren måste teckna en obegränsad försäkring.

Ett annat alternativ (reg. 20 och 21) är att alla de belopp som en konsument erlägger
under eller inför en resa skall innehållas av en förvaltare tills avtalet har genomförts
till fullo.

30.1. Begränsat ansvar

Ansvaret verkar vara begränsat enligt säkerhets- och förvaltarsystemen,
medan försäkringssystemen saknar begränsningar.

30.2. Förvaltarfonder

I reg. 20 och 21 i The Package Travel, Package Holidays and Package Tour
Regulations 1992 fastställs att kraven på säkerhet är uppfyllda om "alla de
belopp som erlagts av en konsument under eller inför ett visst resepaketavtal
förvaltas i Förenade kungariket av en person som agerar som förvaltare för
konsumenten tills avtalet har uppfyllts i sin helhet eller eventuella erlagda
belopp har återbetalats till konsumenten eller gått förlorade på grund av
avbeställning från konsumentens sida". I det fallet krävs ingen säkerhet eller
försäkring.

Enligt den information som inkommit från erkända konsumentorganisationer
var det bara 1 000 resor av 30 000 som täcktes av säkerheter, medan
återstoden följde förvaltarsystemet. I motsats till detta uttalande hävdar den
brittiska regeringen att det bara är ett fåtal researrangörer som har valt
förvaltarsystemet och att det, på grund av de mycket stränga
redovisningskrav som följer med det, inte är särskilt attraktivt för
affärsdrivande personer.

Det verkar som om förvaltarsystemet i en del fall innebär att bara en del av
erlagda belopp och en del av kostnaderna för hemresan återbetalas till
konsumenten. I reg. 20.7 såväl som 21.6 står att "om de belopp som förvaltas
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nära samarbete med medlemsstaterna. Den skulle därför uppskatta om
medlemsstaterna kunde inkomma med alla anmärkningar de har i ärendet och
då särskilt

– vilka (eventuella) åtgärder de avser att vidta för att ytterligare förbättra
konsumentskyddet i samband med resegarantier,

– på vilka grunder,

– huruvida de, vid sidan av ovannämnda principer, anser att det krävs
åtgärder för att ge motsvarande säkerhet till de konsumenter som har
ingått att resepaketavtal med en arrangör eller återförsäljare som, i strid
med sina skyldigheter, inte har ställt den säkerhet som krävs enligt artikel
7 i resepaketdirektivet.

                                                                                                                                           

(… ) är otillräckliga för att ersätta konsumenterna för deras krav (… ) skall
dessa konsumenter ersättas enligt en proportionell beräkning.

Det bör också noteras att reg. 20 inte säger något om vem förvaltaren skall
vara, hur förvaltarkontot skall skötas och vilka befogenheter och vilket
ansvar som förvaltaren skall ha. Det finns inga krav på att förvaltaren skall
vara oberoende av arrangören eller återförsäljaren. Det krävs inga tillstånd
eller särskilda kvalifikationer för den som vill arbeta som förvaltare. Det finns
inga krav på att förvaltarfonderna skall inrättas genom en formbunden
handling.

Det har rapporterats att researrangörer i många fall använder sina egna
anställda (revisorer) eller äkta makar som förvaltare. Naturligtvis kommer
sådana förvaltares privata medel att vara begränsade och knappast kunna
jämföras med de medel som ett finansinstitut eller försäkringsbolag förfogar
över.


