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Sammanfattning

Uppdraget
ochresegarantisystemetutvärderai uppdraghaftUtredningen har att
tillförslagså lämnafallet,och,ändrasbör äranalysera systemet omom

direktivutredningensenligtområdet. börSystemetlagstiftningny
konsumenternakonkurrensneutralt ochadministrera,enkelt geattvara

intereseföretagenförkostnadernaskyddsnivå samtidigthög somen
försäkringslös-i direktivenvidare ävenalltför höga. Detblir sägs att

härvid börroll ochresebranschensbörningar övervägas samt att ansvar
fåvidläggasenligt direktivenskallViktdiskuteras. ett systematt som

företag. Dess-små medelstoraochnyetableringarförsvårar förinte av
uppgifterroll ochResegarantinämndensdirektivendet i attutom anges

direktiven analy-enligtskall utredningenDärutöverskall analyseras.
frågor.följandesera

omfattarfrågan lagentillämpning och bl.a.territoriellaLagens om0
så.vidareskyddet skalleller äni Sverigeköptaendast varaomresor

ersättningsgilla.skallkostnaderVilka ansessom0
paketresor.återförsäljare ochmellan arrangörGränsdragningen av

överklagas ochbeslut bör kunnaResegarantinämndensFrågan0 om
fråganfårsådan för garantisystemetvilka konsekvenser rätt samten

blikunnaresegarantilagen börenligtKammarkollegiets beslutom
domstolsprövning.föremål för

utgångspunkterAllmänna

måste självfallet denresegarantisystemutformningenVid nyttettav
detVidare krävsEG-rätten.förenliglösning presenteras varasom -

främstområdet skyddalagstiftningenmed äreftersom avsikten att
eller avbrutnainställdasamband mediintressenkonsumenternas

fortsättningsvisresegarantilagstiftning ävenpaketresor att en ny-
sådana händelser.effektivt skydd vidresenärerna ettgaranterar

det ärkravetställas detbör detDärutöver system attnyttett
berörsför samtligaadministrerasmidigtoch syste-enkelt att avsom
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Vid tillskapandet resegarantiorcning naturligtvismet. börav en ny man
också eftersträva lösning inte upphov någratill nämnvärten som ger
ökade kostnader för De sistnämnda kraven dock enligtbörstaten.
utredningens mening ha prioritetlägre kraven lag-än atten en ny
stiftning måste förenlig med EG-rätten och resenärernavara garantera

fortsatt hög konsumentskyddsnivå.en
Vidare måste målsättningen därefter i möjligastörstaattvara

utsträckning minimera de konkurrensbegränsande effekter kravettsom
ekonomisk säkerhet för med sig. Ett får inte hellernytt system vara

utformat medför konkurrensmässigasätt fördelar för vissett som en
kategori företag. Ett eftersträvansvärt mål bör dessutomav attvara om
inte minska så i fall inte öka reseföretagens kostnader för ställavart att
garanti.

Utredningens det nuvarandeöversyn resegarantisystemet har lettav
fram till slutsatsen det finns klart behov i flera hänseendenatt ett attav
förändra det nuvarande harDetta föranlett utredningensystemet. att
föreslå lagstiftning området. Utgångspunkten för denna haren ny
dock varit bibehålla vissa grunddragen iatt den gällande regle-av
ringen. De bestämmelser helt eller delvis har sin motsvarighet isom
den nuvarande lagen har emellertid moderniserats och genomgått vissa
redaktionella förändringar språklig natur.av

Utredningens förslag

En lag skydd vid insolvens0 om

Utredningen föreslår resegarantilag skall denatt ersättaen ny nuva-
rande resegarantilagen årfrån 1972. Till skillnad från gällandeden
resegarantilagen 1972:204 föreslår utredningen ersättningtillrättatt

resegarantin enbart skall föreligga i insolvenssituationer,ur dvs. i de
fall intenär kan genomföras grund haren resa den anord-attav som

eller förmedlat på obeståndnat ellerär kan befaras hamnaresan
obestånd.

Lagens tillämpningsområde övrigti0

Utredningen föreslår tillämpningsområdet föratt lagstiftningen utvid-
till omfatta paketresoratt utövergas inte endastsamt transporter som-

undantagsvis sker tillsammans med paketresa s.k. stolsförsäljningen
ideelläven utbytesverksamhet för skolungdom. Vidare föreslås att-

tillämpningsområdet utvidgas till omfatta också marknadsföringat:
eller försäljning inkvarterings- ellerrseparata turisttjänster jämteav som
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påtagliga likheterföretertransporttjänsiförvärvad sammantagnaen
paket-gäller andrabestämmelser änmed Depaketresa. resorsomen

falli deförslag endasttillämpasutredningensdock enligtskallresor
förvär-riktar sig tillförsäljningenmarknadsföringen eller personer som

ändamål.enskilthuvudsakligen förresanvar

Registreringsskyldighet0

återförsäl-ellerföreslår införskravUtredningen arrangörerattatt ett
lagen,omfattas den förslagnajare, enligt vad nämntsnyss avsomsom

skallförsäljning eller tjänsterna,marknadsföringvid eller varaav resan
församlingsbeteckningKammarkollegiet. Somregistrerade hos en

föreslår begreppetåterförsäljare utredningennämnda ocharrangörer att
resegarantilagen.registreringsskyldig iinförs

garantiåterförsäljares skyldighet ställaochArrangörers samtatt0
ordninggarantiernas inbördes

för-inte motiveratutredningens uppfattning det kanDet är att attanses
återförsäljaresförändra den nuvarande ordningen arrangörers resp.

anspråk.för Vidareskyldighet ställa garanti resenärernasatt anser
olikagällande ordningen för utnyttjandetutredningen denatt avnu

bibehållas. Sålunda fårgarantier bör den garanti har ställts av ensom
återförsäljare avtaletinte bundenutnyttjas, arrangör ärom en avsom

anspråk.sådan garantimed har ställt kan iresenären tassom

Krav för registrering,0 m.m.

föreslås blisäkerhet nuvarande lagen i lagenBegreppet deni den nya
föreslårutbytt enda villkor registreringgaranti. Som förmot termen

tillräck-den registreringsskyldig skall ha ställtutredningen äratt som
föreslårlig Kammarkollegiet. Utredningen vidaregaranti hos att- om

registreringdet föreligger beviljassärskilda skäl skall kunna attutan-
garanti hos Kammarkollegiet.ställs

föreslårDärutöver utredningen Kammarkollegiet skall kunnaatt
återkalla registreringen inte garanti i enlighetden har ställtför som
med kollegiets beslut.

Olika modeller ställande garantiför0 av

förmånUtredningen har i vad antal olika konstruktionerövervägt ett
tillgodose de krav och reformbehovställande garanti kan somansesav

Därefter har förutredningen har utredningenidentifierat. attstannat...
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föreslå ordningen för ställande garanti med bank-den nuvarandeatt av
eller försäkringsgaranti fortsättningsvis huvudalternati-skalläven vara

föreslåri resegarantisystemet. öka flexibilitetFörvet att systemets
garanti, efter individuellutredningen dock prövning Kammar-att en av

kollegiet, skall kunna ställas i andra former. former kanDessaäven
försäkringarexempelvis olika eller kollektivt ställdatypervara av

garantier branschsammanslutningar.av

Tillräcklig garanti0

föreslårUtredningen registreringsskyldig ansökernäratt en om
registrering skall Kammarkollegiet beräkna garantins Garantinstorlek.
skall därvid, liksom enligt den gällande ordningen, fastställas till ettnu
belopp med hänsyn till reseverksamhetens omfattningochartsom
bedöms tillräckligt för täcka vissa i lagen uppräknade kostna-attvara

föreslåsder. Det vidare de i gällande minimibeloppendag föratt arran-
återförsäljaresoch garantier bort.görers tas

Utnyttjande garantin0 av

Utredningen föreslår för utnyttjande garantiett nytt system av som
innebär frågor ianspråktagande garantin skallatt prövasom av av en
särskilt förordnad god eller den registreringsskyldigärman om som-
har försatts i konkurs den tillhar förvaltare i konkur-utsettsav som-
sen.

Resegarantilagens tillämpningsområdeterritoriella0

Utredningen föreslår lagen skall tillämpas endastatt resor som
marknadsförs eller säljs i Sverige.

Enligt utredningens mening vidaredet önskvärt Sverige verkarär att
för enhetlig reglering det territoriella tillämpningsområdet fören av
artikel i sådan7 paketresedirektivet. En reglering enligtbör utred-
ningens uppfattning bygga principen medlemsstaternas nationellaatt
resegarantilagstiftning skall omfatta marknadsförs eller säljsresor som
inom det territoriet.egna

ocksåDet utredningens mening Sverigeär verka förböratt en
EG-rättslig reglering medger verkställighet nationella myndig-som av
hetssanktioner dåi fall utländsk saknar återförsäljare i detarrangören
land sålts.där harresan
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ersättningsgillaVilka kostnader skall0 anses

någon delUtredningen garantin inte tillattanser om en resa-
ifå återbetalning vad har erlagtsgenomförs skall utnyttjas för somav-

förskott. från reglering utredningen vidareTill skillnad dagens attanser
återbetalning har avbeställts korti vissa fall skall ske även när en resa
tid utredningenföre I likhet med gällande ordning attavresan. anser

påbörjats inte slutförts, skall täckagarantin, harnär en resa men
kostnaderna för betalning kostnadernahemtransport resenärerna, avav
för ersättning förderas uppehälle under hemtransporten skäligsamt

förmåner gått harvärdet de de har miste attav som om genom resan
avkortats. föreslår skillnadDärutöver utredningen garantin tillatt -
från i dag skall för handläggningentäcka kostnadernaäven ären-av-
den utnyttjande sistnämnda medförgarantin. Det bl.a. denattom av
gode eller förvaltarens ersättning skall betalas garantin.mannens ur

Grfinsdragningen återförsäljaremellan ocharrangör0

Enligt utredningens mening föreligger det viss osäkerhet inne-en om
börden de i återförsäl-grunden EG-rättsliga begreppen ocharrangörav
jare. Utredningen dock inte det lämpligt sig iäratt attanser rese-vare
garantilagen eller i Fråganlagstiftning precisera dessa begrepp.annan

gränsdragningen mellan återförsäljare fåroch i ställetarrangörom
överlämnas till rättstillämpningen och till EG-domstolen.ytterst

Frågor överklagbarhet,0 om m. m.

Utredningen föreslår det införs möjlighet hos allmän förvalt-att atten
ningsdomstol överklaga Kammarkollegiets beslut i ärenden om
registrering, ställande återkallelsegaranti, åter-registrering ochav av
betalningsskyldighet. föreslåsVidare den för-gode elleratt mannens
valtarens beslut i ärenden utnyttjande garanti skall kunna över-om av
klagas till Resegarantinämnden, därvid roll över-som ges en ny som
prövningsinstans. hållaNämnden skall under vissa förutsättningar
muntlig förhandling. Nämndens sammansättning fort-skall dock även
sättningsvis densamma.vara

Genomförandet förslaget0 av

Enligt utredningens bedömning förslaget någratorde inte medföra
kostnadsökningar förstörre dem bedriver registreringspliktig verk-som

samhet. Utredningen bedömer vidare förslaget i sig inte tordeatt ge
någraupphov till kostnadsökningar för det allmänna. Däremot kan för-

l

l
,
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ordade informationsinsatser föranleda vissa kostnader för det allmänna.
Slutligen utredningen förslaget bör kunna genomföras medattanser

frånverkan den januaril 2001.
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Författningsförslag

1 Förslag till resegarantilag

Inledande bestämmelser

§1

Denna lag syftar till anspråkskydda denresenärers ärnäratt som
registreringsskyldig enligt obeståndlagen eller kan befaras hamnaär

obestånd.

2§

Bestämmelserna i lagen skall tillämpas endast paketresor andraoch
marknadsförs eller säljs i Sverige.resor som

För andra paketresor skall dock bestämmelsernaän i lagenresor
tillämpas endast den förvärvar detta huvudsakligengörom som resan
för enskilt ändamål.

Registreringsslcjøldighet

3 §

En återförsäljareellerarrangör enligt lagen 16721992: paketresorom
skall vid marknadsföring eller försäljning paketresor registreradav vara
hos Kammarkollegiet registreringsskyldig. Kammarkollegiet prövar
frågor registrering.om

Registreringsskyldig den tillfälligtvisär även mark-änannatsom
nadsför eller säljer

inte endast undantagsvis tillsammanstransporter sker medsom
paketresor,

inkvartering och andra turisttjänstertransporter, separatasom
tjänster, förvärvarresenär transporttjänst jämte ytterligareom en en en
tjänst och tjänsterna företer påtagliga likheter medsammantagna en
paketresa, samt
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bestående och utbildningsvistelse, äventransportresor av om
den inkvartering erbjuds i samband med utbildningsvistelsen ärsom
kostnadsfri.

4§

Om det finns anledning föreligger ansökadet skyldighetatt anta attatt
får åläggaregistrering, Kammarkollegiet den marknadsför ellerom som

säljer lämna de uppgifter sin verksamhet nödvän-äratten resa om som
diga för Kammarkollegiet skall registre-kunna hanpröva äratt om
ringsskyldig.

Om den i första stycket inte lämnar begärda uppgif-desom avses
får Kammarkollegiet förelägga honom vid vite fullgöra sinterna, att

skyldighet.

5§

Om den registreringsskyldig inte ansöker registrering enligtärsom om
denna fårlag, Kammarkollegiet förelägga honom vid vite fullgöraatt
sin skyldighet.

Krav för registrering

6 §

För registrering krävs den registreringsskyldig har uppfylltäratt som
kravet garanti enligt 7

Tillräcklig garanti, m. m.

7 §

När registreringsskyldig ansöker registrering skall Kammarkol-en om
legiet fastställa garanti till belopp med hänsyn till reseverk-etten som
samhetens och omfattning bedöms tillräckligt ändamålför deart vara

i 1 l Kammarkollegiets fårbeslut fastställa garantisom attavses om
förenas med villkor. Om det finns fårsärskilda skäl, Kammarkollegiet
besluta garanti inte behöver ställas.att

Garanti skall bestå bank eller försäkringsbolag utfärdadav en av
betalningsutfästelse fullgörs vid anfordran, Kammarkollegietsom om
inte beslutar annat.
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För garanti skall i form krävs garantinkunna ställasatt attannan
anspråk ändamålomedelbart kan i iför de 11 § och atttas som avses

den inte kan utnyttjas för andra syften.

8§

finnsNär det anledning skall Kammarkollegiet den ställdapröva om
garantin lagens krav.motsvarar

Om det finns anledning ställd garanti inte tillräcklig,äratt anta att
får åläggaKammarkollegiet registreringsskyldigeden lämna deatt upp-
gifter frågannödvändiga för garanti.är prövaattsom om

Om den registreringsskyldige inte lämnar uppgifter enligt andra
fårstycket, Kammarkollegiet förelägga honom vid vite fullgöra sinatt

skyldighet.

9§

Om registreringsskyldig inte ställer fårbeslutad garanti enligt 7en
Kammarkollegiet förelägga honom vid vite fullgöra sin skyldighetatt

återkallaeller registreringen.

10§

Kammarkollegiet återlämnaskall garanti inte längre fyller någotsom
ändamål.

Utnyttjande garantin,av m.m.

11§

Garantin får i händelse registreringsskyldigs faktiska eller befa-av en
rade obestånd utnyttjas återbetalningför vad har erlagts förav som en

omfattas bestämmelserna i denna lag och inte tillresa som av som
någon del genomförs. Om det skäligt, skall dettaär gälla i de falläven
då har avbeställts kort föreresan avresan.

frågal påbörjatshar inte har slutförts, fårom resor som men garan-
tin utnyttjas för

betalning kostnaderna för hemtransport,resenärensav
betalning kostnaderna för uppehälle underresenärensav resan,

samt
skälig ersättning för värdet de förmåner harresenärenav som

gått miste har avkortats.attom genom resan

4
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får ocksåGarantin utnyttjas för betala erforderliga kostnaderatt
enligt 22 och för handläggningen utnyttjande25 §§ ärendenav om av
garanti.

fårErsättning enligt andra stycket och 2 betalas till denl ut som
tillhandahåller hemtransport eller uppehälle resenär.en

12§

Om oriktiga uppgifter har orsakat medelresenär atten genom ur garan-
tin felaktigt återbetalahar betalats skall vad beta-harresenärenut, som
lats för mycket. återbetalningBeslut fattas Kammarkollegiet.om av

Om det finns särskilda får återbetalningsskyldighetskäl, helt eller
delvis efterges.

13§

En garanti har återförsäljareställts får inte utnyttjas, densom av en om
bunden avtaletarrangör med har ställtär garantiresenärensom av som

kan anspråk.itas

14§

Resenären skall ansöka ersättning garantin inom månadertreom ur
efter det god enligt 15 § eller konkursförvaltare haratt en man en

Om inte har ansöktresenären ersättning inomutsetts. den före-om
skrivna tiden, upphör till ersättning garantin.rätten Sedan övrigaur

anspråk har blivitresenärers helt tillgodosedda, skall dock garantin
kunna i anspråk för ersättning till detas harävenatt resenärerutge som
ansökt ersättning efter utgången den föreskrivna ansökningsfris-om av
ten.

För prövningen frågor utnyttjande garantin skall rättenav om av
förordna god Om beslut konkurs har meddelats, skalletten man. om
dock frågorna i stället denprövas har förval-rätten utsettav som som

i den registreringsskyldiges konkurs.tare
Den gode eller konkursförvaltaren skall skyndsamt meddelamannen

beslut frågori utnyttjande garantin.om av



SOU 1999:140 Författningsförslag 21

God man

1s§

Kammarkollegiet skall ansöka god det finnsatt utses,om en man om
skälig anledning den registreringsskyldiges garanti behöveratt anta att

Sådanutnyttjas. ansökan skall skriftligen hos den tingsrätt därgöras
den registreringsskyldige tvistemålbör i i allmänhet och inne-svara
hålla förslag till god uppgifterbehövliga dennes lämplig-samtman om
het för uppdraget.

Kammarkollegiets ansökan skall bifallas kravenenligträtten,av om
första stycket uppfyllda.är

16§

En god inte lämplig eller orsak frånbör skiljasärman som av annan
uppdraget skall entledigas Frågor entlediganderätten. tasav om upp
begäran Kammarkollegiet eller den godeav mannen.

17§

Ett beslut eller entlediga god gäller omedelbart. Enatt utse en man
ansökan god skall eller entledigas skall handläggasatt utsesom man
skyndsamt.

1s§

Den registreringsskyldige skall lämna den gode de uppgiftermannen
behövs för han skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Den godeattsom

har hos den registreringsskyldige genomförarätt de under-attmannen
sökningar och del de handlingar behövs för han skallta attav som
kunna fullgöra sitt uppdrag.

åliggerDet polismyndighet lämna den handräckning behövsatt som
för den gode skall kunna fullgöra sitt uppdrag.att mannen

19§

Den gode angåendebeslut utnyttjande garantin skallmannens av
dag beslutet meddelas sändas till Kammarkollegiet, till densamma som

beslutet och till den har utfärdat garantin.som avser som
Den gode skall till beslut utbetalning garantinattmannen se om ur

verkställs.
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20§

något förhållande påver-får kännedomOm den gode sommannen om
fordranutbetalningens efter har beslutatkar storlek det hanatt att en

betalas garantin, skall han sitt beslut avseendeskall omprövasnarastur
garantibelopp inte har betalatsännu ut.som

21§

Den gode skall slutredovisning till Kammarkollegiet övermannen avge
sin förvaltning uppdraget har upphört.när

22§

Den gode har till ersättning för sitt arbete och för de utläggrättmannen
uppdraget har krävt. Den gode till ersättning skallrättsom mannens

efter det han har slutredovisning till Kam-prövas rätten att avgettav
markollegiet enligt 21

Arvodet skall bestämmas till belopp skäligt med hänsynärett som
till det arbete uppdraget har krävt den skicklighetochsamtsom omsorg
med vilket det utförts.har

23§

Ersättning i 22 § skall betalas månställd garanti. I densom avses ur
ersättningen inte täcks garantin, skall den betalas staten.av av

fråganInnan ersättning skall fråninhämta yttrandeprövas rättenom
Kammarkollegiet i ersättningsfrågan.

Konkursförvaltaren

24 §

dåI fall konkursförvaltare utsedd skall vad i 19-20 §§är sägsen som
den gode handläggning och verkställighet utbetal-om mannens om av

ningar gälla för konkursförvaltaren.

25 §

Konkursförvaltaren skall han slutredovisning sinnär översenast avger
förvaltning enligt konkurslagen 1987:672, till Kammarkollegiet inge
slutredovisning sin förvaltning enligt dennaöver lag.
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Konkursförvaltarens dåtill ersättning skall hanrätt prövas rättenav
har slutredovisning till Kammarkollegiet.avgett

Vad i 22 § den gode till ersättning försägs rättsom om mannens
arbete månoch utlägg gäller för konkursförvaltaren. I denäven ersätt-
ningen inte kan betalas garantin, skall den behandlas kon-ur som en
kurskostnad enligt konkurslagen 1987:672.

fråganInnan ersättning skall inhämta yttrandeprövas, rättenom
från ersättningsfrågan.Kammarkollegiet i Om ersättning till konkurs-
förvaltaren skall behandlas sådantkonkurskostnad, skallsom en
yttrande inhämtas tillsynsmyndigheten enligt konkurslagenäven av
1987:672.

Strajj"

26 §

Till böter eller fängelse åri högst skall den uppsåtligendömasett som
eller oaktsamhet marknadsför eller säljer utan attav grov en resa vara
registrerad enligt 3

Detsamma gäller den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av grov
marknadsför eller säljer fåttefter ha sin registrering återkal-atten resa
lad enligt 9

Om vitesföreläggande enligt 5 eller 9 § har intedömsett överträtts,
till för gärningar omfattas föreläggandet.ansvar som av

27§

Till böter skall den dömas uppsåtligen eller oaktsamhet vid full-som av
görandet uppgiftsskyldighet enligt underlåter4 eller 8 § fullgöraattav
sin uppgiftsskyldighet eller lämnar ofullständiga oriktiga uppgif-eller
ter.

Om vitesföreläggande enligt 4 eller 8 § har döms inteöverträtts,ett
till för gärningar omfattas föreläggandet.ansvar som av

Vad i första stycket gäller inte gämingen belagdsägs ärsom om
med straff enligt brottsbalken.

28§

Till böter eller fängelse i år uppsåtligenhögst skall den dömasett som
eller oaktsamhet inte lämnar de uppgifter i 18av avses
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Verkställighet

29 §

fårKammarkollegiet förordna beslut ställande garantiatt ett om av
8 skall gälla omedelbart. Om föreligger särskildaenligt 7 eller § det

får återkallelseskäl, Kammarkollegiet förordna beslutatt ett om av
enligt 9 § skallregistrering gälla omedelbart.

Överklagande

30 §

Kammarkollegiets beslut om
registrering enligt 3
ställande garanti enligt eller7 8av
återkallelse registrering enligt 9 ochav
återbetalningsskyldighet enligt l2§

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Kammarkollegiets beslut vitesföreläggande enligt 8 ellerom
får9 § inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

31§

Den gode eller konkursförvaltarens beslut utnyttjandemannens om av
garantin enligt får,11 § med undantag beslut kostnaderav som avser
enligt tredje stycket, överklagas hos Resegarantinämnden. Bestämmel-

i förvaltningslagen 1986:223 förgäller sådanaöverklagandeserna av
beslut med den skillnaden skrivelsen med överklagandet skall inatt ges
till Resegarantinämnden. Resegarantinämndens beslut får inte överkla-
gas.

32§

Rättens beslut arvode eller kostnadsersättning till den godeom mannen
enligt 22 § eller till konkursförvaltaren enligt får25 § överklagas av
såväl Kammarkollegiet den gode och konkursförvaltaren.som mannen

Rättens beslut utseende god enligt 15 § och entledigandeom av man
god enligt 16 får§ överklagas Kammarkollegiet och denav man av

gode mannen.
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Resegarantinämnden

33§

består skall eller haordförande,Resegarantinämnden varaen somav
iha särskild insiktordinarie fyra ledamöter skallvarit domare, och som

tvåledamöterna skallreseverksamhet. Av resenärenasrepresentera
tvåintressen resebranschens intressen.och

för viss tidRegeringen förordnar ordförande och ledamöter samt
skallför ordförande och ledamöterdessa. Bestämmelsernaersättare om

ocksåtillämpas ersättare.

34§

tvåResegarantinämnden beslutför med ordföranden och minst andraär
ledamöter. Vid avgörande skall lika antal för resenärer-representanter

intressen och resebranschens intressen delta.nas
Rättegångsbalkens tvistemålregler omröstning i skall tillämpasom
ärenden nämnden.när avgörs av

får frånNämnden begära yttrande den gode eller konkurs-mannen
förvaltaren och Kammarkollegiet. Ordföranden får nämndensensam

åtgärdervidta förberedande överlåta sådanavidtavägnar rättensamt att
åtgärder till nämndens sekreterare.

35§

Resegarantinämnden hållaskall muntlig förhandling, den harom som
ansökt ersättning säkerheten begär det och det inte uppenbartärom ur
obehövligt.

Muntliga förhandlingar enligt första stycket skall offentliga.vara

Denna lag "träder i kraft den januari då1 2001 resegarantilagen
1972:204 skall upphöra gälla.att

Ärenden har kommit till Resegarantinämnden intesom men
avgjorts före ikraftträdandet handläggs enligt den lagen.nya
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2 Förslag till

ändringLag i konkurslagen 1987:672om

Härigenom föreskrivs frågai konkurslagen 1987:672 det skallattom
införas paragraf, 7 kap. 2 följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
Förvaltning och tillsyn

2a§

Om den registrerings-ärsom
skyldig enligt resegarantilagen
2000:000 försätts i konkurs,
skall den har till godutsettssom

enligt den lagen tillutsesman
förvaltare,0m inte särskilda skäl
talar däremot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
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dessochUtredningsuppdraget1

genomförande

Uppdraget1 1
.

särskildtillkallaRegeringen beslutade september 1998den 17 att en
analyseraresegarantisystemet ochutredare med uppgift utvärderaatt

så till lag-fallet, lämna förslagbör ändras och, ärsystemet nyom om
frågorområdet särskildastiftning slutligen analysera vissasamt att

tillämpningen resegarantilagen.rörande av
framgår resegaranti-utredningens direktiv dir. 1998:78Av att

börsystemet

enkelt administreraatto vara
konkurrensneutralt0 vara

skyddsnivå förkonsumenterna hög alltför höga kostnaderutan0 ge en
reseföretagen.

ingårI uppdraget analysera Resegarantinämndens roll ochäven att upp-
gifter frågornaanalysera lagens territoriella tillämpning,samt att om
vilka kostnader gränsdragningen mel-skall ersättningsgilla,som anses

återförsäljarelan och huruvidapaketresor Kammar-arrangör samtav
kollegiets föremålbeslut enligt bli för dom-resegarantilagen bör kunna
stolsprövning.

Direktiven framgåri sin helhet bilagaav

1.2 Uppdragets genomförande

Beträffande utredningens arbete i följandekan korthet sägas.
Utredningen påbörjade sitt januariarbete i 1999. Utredaren, exper-

och åttasekretariatet har haft sammanträden.terna
Därutöver har utredaren och sekretariatet haft flertalett samman-

träffanden och därvid bl.a. träffat för berörda intressen-representanter
Sålunda har utredaren och sekreterama gjort studiebesök hoster. ett

Kammarkollegiet för informera sig beräk-kollegiets arbete medatt om
ning fåsäkerheter. För bl.a. synpunkter det nuvarandeattav rese-
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garantisystemet har utredaren och sekretariatet vidare sammanträffat
med för antal branschorganisationer. Dessa organisa-representanter ett
tioner Bussresearrangörsföreningen BRA, Föreningen Flygrese-var

FRA, Föreningen Turism iarrangörer Sverige FörTur, Passagerar-
rederiernas Förening PRF och Svenska Resebyråföreningen SRF

den ideella utbytesorganisationen Youth For Understandingsamt
YFU.

Utredningen har vidare genomfört enkätundersökning blanden rese-
företag 1999 hade ställt säkerhet hos Kammarkollegiet.som sommaren
Syftet med enkäten få uppfattning dels reseföretagensattvar en om
kostnader för ställa säkerhet, dels vilken form säkerhetatt om av som
garantiutfärdama har krävt reseföretagen för utfärda säkerheter.attav

Utredningen ocksåhar mottagit skrivelser med påsynpunkter utred-
FÖRSTningsuppdraget från Föreningen Sverigeturism frånoch PRF.

Synpunkter på utredningens uppdrag har framförts också från delen av
de reseföretag har besvarat utredningens enkätundersökning.som

För diskutera förutsättningarna någonför form försäkringslös-att av
ning har företrädare för utredningen träffat för Europei-representanter
ska Försäkringsaktiebolaget och Försäkringsaktiebolaget Skandia
publ. I syfte allmänt diskutera olika metoder för hanteraatt attmer
frågan utnyttjande resegaranti har företrädare för utredningenom av
sammanträffat med för Svenska Föreningen för Obe-representanter
roende Skadeexperter. Utredningsrepresentanter har dessutom träffat
företrädare för Försäkringsgruppen Mäkleri i Stockholm Aktiebolag.

Vidare företrädarehar för utredningen sammanträffat med advoka-
Anders W Bengtsson, Leif Baecklundterna och Lars Engström för att ta

del deras erfarenheter konkursförvaltare i reseföretags konkur-av som
Härutöver har utredaren och sekreterarna sammanträffat och disku-ser.

den föreslagna hanteringen resegarantifrågorterat med advokaternaav
Lars Wenne, Dag Meo och frånJan Flood Konkursförvaltarkolle-
giemas Förening.

Utredningen har också studerat hur resegarantisystemen är upp-
byggda någrai andra europeiska länder. När det gäller de nordiska län-
derna kan uppgifternanämnas isländsk har inhämtatsatt rätt ochom
sammanställts jur. kand. Anna Theodöra Gunnarsdöttir. Förav att
inhämta information även utomnordiska länder har utredaren ochom
sekreterarna företagit studieresa till Storbritannien, Tyskland ochen
Belgien. I Belgien deltog utredningens företrädare i EG-kom-ett av
missionen anordnat i Brysselmöte rörande medlemsstaternas inför-
livande den artikel iart. 7 paketresedirektivet resegarantin.rörav som
När det gäller besöket i Storbritannien sammanträffade utredningen i
London med företrädare för Department of Trade and Industry, Civil
Aviation Authority, The Association of British Travel Agents Ltd och
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ochTyskland besökte utredarenTrading Standards Department. I
förmedsammanträffade därsekretariatet ochBonn representanter

Service GmbH,Touristik AssekuranzBundesministerium der Justiz,
Arbeits-Verband e.V ochund ReiseveranstalterDeutscher Reisebüro

Verbraucherverbände e.V.gemeinschaft der
samrått med hovrättslagmannen tidigareutredningenSlutligen har -

MelinRagnemalmkabinettschefen EG-domaren Hans Matshos när-
EG-rättsliga aspekterna uppdraget.det gäller de
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Historik2

framväxtresegarantilagens2.1 Kort om

starktkraftigt. Med denökade antalet sällskapsresorUnder 1960-talet
dedelföljde dock vissa problem. Enexpanderande resemarknaden av

förmågainte ochmarknaden visade sig hareseföretag verkadesom
tillfredsställandedriva verksamheten för resenärernaettattresurser
åtgärder säll-statligaledde till det framfördes kravDettasätt. att om

frågan förskapsreseområdet. enhetliga nordiska reglerVidare togs om
Frågan lagstift-resebyråverksamhet det samnordiska planet. omupp

sällskapsresebranschen behandladesning rörande reseverksamhet inom
därefter flertal utredningar.ettav

år 1964, bl.a. tillSällskapsreseutredningen, tillsattes hade upp-som
förhållandena betänkandetgift sällskapsresemarknaden. Iöveratt se

Sällskapsresor SOU uttalade utredningen bl.a. den1966:25 att
skettmycket starka expansionen inom resebranschen i hadestort sett

friktionsfritt förvänt-och de flesta sällskapsresorna motsvarade deatt
ningar Enligt utredningen hängdehade ställt dem.resenärernasom

åtgärder. Utredningendetta bl.a. med branschens konsta-samman egna
missförhållandenterade emellertid förekom allvarligadet marginelltatt

i samband därmed s.k. skandalresor, dvs. sällskapsresor resenärerna
hade blivit fel brister ilidande till följd allvarliga och arrange-av

fåmöjligt buktEnligt utredningens uppfattning det inte attmangen. var
saneringsåtgärder inommed dessa internaproblem enbart genom

missförhållandena krävdesbranschen. komma till medFör rättaatt
lagstiftning. Som villkorenligt utredningen ingripande ettett genom

därförför få föreslogsbedriva reseverksamhet med sällskapsresoratt
verk-på ekonomisk säkerhet förkrav reseföretagen skulle ställaett att

samheten.
ställandeår 1967 1967:203Mot denna bakgrund tillkom lagen om

förarbeten anfördessäkerhet vid utlandet. lagenssällskapsresa till Iav
minimi-betingatbl.a. lagen socialtsyftade till resenärernaatt att ettge

denskydd f. innebar i huvudsak1967:106 38 Lagenprop. att soms.
tillyrkesmässigt i förvärvssyfte anordnade sällskapsresoreller annars

Kommerskollegium.utomnordiska säkerhet hosländer skulle ställa en
Också hade anordnatsden förmedladesättsom samma resor som
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kol-ställa säkerhet. Säkerhetens belopp bestämdesutomlands skulle av
i anspråk förEnligt fick den ställda säkerheten delslegiet. lagen tas

återbetalning i det fallmedel hade betalats resenärenav en resaav som
återresaför i utlandet i detblev inställd, dels uppehälle ochresenärens

påbörjad Resegarantinämnden,fall avbröts. En särskild nämnd,en resa
få anspråk.frågan i giltighets-prövade säkerheten skulle Lagenstasom

år.till femtid begränsades
År 1971 tillsattes Resegarantiutredningen med uppdrag utredaatt

frågan årsfortsatt giltighet 1967 lag. betänkandetI Nyavom rese-
garantilag Ds 1972:1 konstaterade utredningen skandalresomaH att

försvunnit, efterträttspraktiskt hade dessa i stället hadeatttaget men
resebyråkrascher, frånföreteelse, s.k. enskildedenav en annan som

synpunkt ofta medförde lika olägenheter skan-resenärens stora som en
dalresa. Enligt utredningens mening erfarenheterna tillämp-var av

årsningen 1967 lag goda. Utredningen menade vidare den till-attav
någrafälliga lagen inte haftha nyetableringshindrande och kon-syntes

kurrensbegränsande verkningar betydelse. betänkandetIstörreav
föreslogs därför konsumentskyddet reseområdet skulleatt

Efter diskuterat tvåha alternativa garantisystem delsattpermanentas. -
förupprättande hela branschen fond, dels skyl-ett av en gemensam en

dighet för försäkra varje deltagare i sällskapsresaresearrangörer att en
föreslog utredningen reglering principiella innebörden av samma-

dådet gällande systemet.som
I 1972:92 23 anfördes. departementschefen hanpropositionen att

delade utredningens uppfattning fortsättningsvisresenärerna ävenatt
borde skydd lagstiftning. Departementschefengaranteras ett genom
ansåg vidare likheti med utredningen dåvarandedetatt systemet- -
skulle ligga till grund för lagstiftningsarbetet. propositionenI lades där-
vid fram förslag till resegarantilag, vilka ledde till den gäl-en ny nu
lande resegarantilagen 1972:204.

Lagen, årträdde i kraft 1972, innebar i sin ursprungligasom -
lydelse liksom tidigare den yrkesmässigt eller i för-att som annars
värvssyfte anordnade sällskapsresa till utonmordiskt land skulleetten

skyldig frånställa säkerhet. Till skillnad den tidigare lagstift-attvara
ningen föreskrevs säkerhet skulle ställas innan marknadsför-att resan
des. För den yrkesmässigt eller i förvärvssyfte förmedladesom annars
sällskapsresor utsträcktes skyldigheten ställa säkerhet till omfattaatt att
alla förmedlades. Med sällskapsresa avsågs haderesor som en resa som
utformats för åtminstone någonunder sammanhållendelen av resan

Även vissa individuella likställdes med säll-resenärer.grupp av resor
skapsresor. då krävdes individuellaDet den mark-attsom var resan
nadsfördes med i förväg uppgjort och priset, förutomett attprogram
resekostnaderna, innefattade kostnad för påövernattningäven annan
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plats färdmedlet.än När det gällde säkerhetens beskaffenhet föreskrevs
den ställda säkerheten i normalfalletatt skulle bestå bank ellerav en av

försäkringsbolag utfärdad betalningsutfästelse skulle fullgöras vidsom
anfordran. Liksom enligt års1967 tillfälliga lag fick säkerheten itas
anspråk återbetalningför medel i de fall blev inställd förochav en resa

uppehälle iresenärens utlandet återresaoch i det fall påbörjaden resa
inte slutfördes. Dessutom föreskrevs säkerheten kunde utnyttjas föratt

lämna skäligatt resenärerna ersättning för värdet förmåner deav som
gick miste när avkortades.om en resa

2.2 Tidigare utredningsarbete
Det hade framförts kritik garantisystemets utformning.mot Kritiken
gällde bl.a. reseföretagen fick ställaatt säkerheter inte istodsom en
rimlig proportion till riskerna för kravetresenärerna, säkerheteratt
medförde ökad kapitalbindning för reseföretagen och därmeden ökade
kostnader, svårtatt administrerasystemet detatt snedvredvar samt att
konkurrensen de reseföretagenstörre iatt allmänhet hadegenom lägre
kostnader för säkerheterna de mindreän företagen. Därför årtillsattes
1977 utredning, Resegarantilagutredningen, meden uppdrag överatt se
resegarantilagen.

I betänkande år 1980,ett Ny resegarantilag Ds H 1980:7, lade
utredningen fram förslag till ändrade formerett för ställande av
säkerhet. Förslaget innebar bl.a. s. 176 ff. de dittillsvarande indivi-att
duella säkerheterna skulle kompletteras med statlig resegarantien som
skulle finansieras reseföretagen dessa betaladeav avgifterattgenom
till Kommerskollegium för det byggaatt sättet särskild fond.upp en
Utredningen föreslog den individuella säkerhetenatt för researrangörer
och för reseförmedlare, s.k. utomlands anordnadereseagenter, av
sällskapsresor skulle uppgå till högst 40 säkerheterna enligtprocent av
det då gällande Den individuellasystemet. säkerheten skulle beräknas

schablonmässigt tidigareän och beståmer dels fast belopp, delsettav
rörligt belopp,ett relateratav till antalet månadsom resenärervar per

för företag. När det gällderesp. för i Sverige anordnadereseagenter
föreslogs schablonbeloppresor ett uppgick till 50som procent av

säkerheterna enligt dådet gällande Den kollektiva delen, dvs.systemet.
fonden, skulle byggas under tvåårsperiod och finansieras medupp en
avgifter från reseföretagen. Avgiften skulle bestämmas till vissen
procentandel den individuella säkerheten. Fondensav medel skulle
användas i de fall individuell säkerhet inte räckte till. Omen även
fondmedlen visade sig otillräckliga skulle tillskott utgå statligavara av
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återbetalas såskullemedelförskotteradeSådana snartmedel. statenav
i fonden.fanns tillgängligamedel

behand-konstruktionresegarantisystemetstillUtredningens förslag
någotlades framdetl984/85s2l4,lades i propositionen attutan

ansåg sig inte kunna10Departementschefenfrågan. s.lagförslag i llekonomi-tvingas tillkunnaskulleordning därförorda ytterststatenen
därmeddepartementschefen skulleEnligtska insatser. ett genom-

iförsämrat skyddförslag innebärautredningensförande i övrigt ettav
godta.inte heller kundenågot hanvilketför resenärerna, somvar

praktiskfrån såväl principiellansåg departementschefenVidare som
medsidanlämpligt vidutgångspunkt intedet systemettattatt avvar

statligadministrationen medsäkerheter byggaindividuella ut en ny
fond.

År arbets-dåvarande Civildepartementetinom1993 tillsattes en
ingickuppdragetresegarantilagen. Iuppgiftmed över attatt segrupp
enkeltskulleresegarantisystemlägga fram förslag till attett som vara a

skydds-högkonkurrensneutralt och konsumenternaadministrera, enge
iredovisade uppdragetnivå lågatill kostnader. Arbetsgruppen prome-

alternativför 1994:109. Sommorian former DsNya resegarantier ett ,
arbetsgruppendiskuteradetill det nuvarande resegarantisystemet en
i form fondsäkerhetkombination individuell och av engemensamav

iuppmjuk-försäkringar. Vidare diskuteradeolikasamt typer man enav
ifleraså skulle kunna ställasning garantisystemet garantierattav

någotansåg inte de alterna-olika emellertidArbetsgruppensätt. att av
samtliga de kravtiv uppfyllahade undersökts kunde somsom anses

kombination indivi-hade ställts. Enligt arbetsgruppen dock avenvar
lösningfond denduell och säkerhet i form som upp-gemensam av en

tillgodosågansågs fondlösningfyllde därvidkraven bäst. Det att en
lskydd de hade med det dit-kravet konsumenterna bättre änatt ettge

tillsvarande eftersom undvek risken säkerhetattsystemet, varenman
snab-otillräcklig utbetalningar ersättningsbeloppen kunde skeoch av

ansågs administrera.bare. fondlösning lättareDessutom attvaraen i
återförsäljareochFörslaget innebar bl.a. paketresearrangöreratt av

ställa individuell säkerhetutländska paketresor skullearrangörers en
fond betala in100 000 kr. Vidare skulle de till ettgemensamom en

anspråkfondens medel ibelopp Enligt förslaget skulle tasper resa.
återförsälja-ellerendast den individuella säkerhet arrangörenom som

heller dessa medelhade ställt för sig inte räckte till. Om inte varren
lån skulletillräckliga, innebar förslaget statsgaranterat tasatt ett upp

i fon-återbetalas flöt inoch detta skulle med de medelatt senaresom
den.

remissbehand-vidsynpunkter framkomMot bakgrund de somav
Civildepartemen-promemoria arbetades inomlingen arbetsgruppensav
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fram modifierad version förslaget. Det bearbetade och kom-tet en av
pletterade förslaget redovisades i departementets promemoria den
8 januari l996 formerNya för modifierat och komplet-resegarantier -
terande förslag. Det förslaget innebar dels det skulle ställasattnya en
individuell säkerhet motsvarande den grundsäkerhet fanns enligtsom
det gällande dels säkerhet skulle byggassystemet, att en gemensam upp

avgifter från återförsäljareoch paketresorarrangörer beräk-genom av
nad den tilläggssäkerhet fastställdes enligt det gällandesom
systemet.

Förslaget ledde inte till lagstiftningsförslag. Som skäl för detta
regeringen bl.a. följande. Erfarenheterna det nuvarandeangav av

i huvudsak goda.är En viss osäkerhet liggersystemet dock i konsu-att
mentskyddet i viss utsträckning enskilda reseföretags vilja ochstyrs av
förmåga ställa säkerhet. Från utgångspunktdenna skulleatt en gemen-

uppbyggd säkerhet i form fond eller liknandesamt till fördelav en vara
för denresenärerna innebär betryggande säkerhet.attgenom en mer
Förslaget sådan fondlösning har emellertid frånkritiserats andraom en
aspekter.

Det har bl.a. hävdats det finns risk för det långalltföratt att taren
tid bygga betryggande fond. Det ocksåatt har framhållitsupp en som

nackdel avgifter till säkerheten skall betalas i efterskottatt i stäl-en
let för säkerheten beräknas förhand.att Det modifierade garanti-

utarbetats under ärendets beredningsystem visserligen inne-sägssom
bära del förbättringar jämfört med fondlösningen del kri-en men en av
tiken kvarstår. prop. 1995/965182 11 f. Vid avvägning des. en av
synpunkter hade framkommit i lagstiftningsärendet stannadesom rege-
ringen för vid det tillfället inte föreslå någonatt reform garanti-av
systemet. -
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3 Den nuvarande resegarantiord-
ningen

1 Inledning

Den eller återförsäljareär arrangör paketresor enligt paketrese-som av
lagen skall enligt §l resegarantilagen, innan han marknadsför en resa,
ställa säkerhet hos Kammarkollegiet före den juli1 1994 hos Kom-
merskollegium. finnsDet alltså koppling mellannära paketrese-en
lagen och resegarantilagen eftersom paketreselagens definition av
begreppen paketresa, återförsäljareocharrangör demavgränsar ärsom
skyldiga ställa säkerhet enligt resegarantilagen.att

Genom Sveriges anslutning till EU har EG-rätten blivit integre-en
rad del den svenska rättsordningen. Av EG-domstolens praxis följerav

EG-rätten anspråk pågör företrädeatt framför nationella rättsregler
dom den 15 juli 1964 måli 6/64 Costa E.N.E.L.,av svenskmot spe-
cialutgåva, volym 211. Därför det naturligtär inleda redo-s. att
görelsen för den nuvarande resegarantiordningen med spegla denatt
EG-rättsliga regleringen hithörande frågor.av v

3.2 Tolkningen artikel i7 EG:s paket-av

resedirektiv

3.2.1 Allmänt artikel 7om

Paketresedirektivet innehåller i huvudsak föreskrifter avtalsrättsligtav
slag reglerar rättigheter och skyldigheter i förhållandetsom mellan

eller återförsäljaren,researrangören å sidan, och konsumenten, dvs.ena
å denresenären, andra sidan.

Artikel i7 direktivet avviker dock från det beskrivna mönstret.nyss
Där föreskrivs följande.

"Den återförsäljareellerarrangör i avtaletär skall visa han, ipartsom att
händelse obestånd, har tillräcklig säkerhet för återbetalningav erlagdaav
belopp och för hemtransport konsumenten."av
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förpliktelse förbestämmelse utläsasförsta kan dennaFör det enav
återförsäljare allmänna:det Arrangörenellerresearrangörer gentemot

i skall visa han, i händelseåterförsäljaren avtaleteller är attpart avsom
återbetalning erlagda beloppobestånd, tillräcklig säkerhet förhar av

får,det andra enligt utred-för konsumenten. Föroch hemtransport av
följa kravbestämmelsen konsumen-ningens mening, ett attansesav

återförsäljarens försorg skalleller rätts-arrangörens ettter gesgenom
tillhandahålleranspråk tredje dvs.ligt gentemot part, etten organ som

anspråkartikel. täckakonsumentskyddet enligt denna Detta skall
ersättningsgilla i händelse ellerkostnaderkonsumentens arrangörensav l

obestånd,återförsäljarens dvs. konsumenten erlagda belopp ochav g
för hemtransport konsumenten. EG-domstolen har ikostnader ettav

iEG-fördraget artikelförhandsavgörande enligt artikel l77 i nu 234
enligt artikel omfattar paketresorEG uttalat skyddet 7 ävenatt som

säljs för pris lägre vad normalt skulleär än arrangemanget settett som
erbjuds till begränsad krets konsumenter domkosta eller som en av av

mål Rechberger,den 15 juni 1999 i C-140/97 punkterna 30 och 31. I
målet i nationella sigden domstolen rörde det dagstid-om resor som en
ning erbjöd enbart sina För betaladeprenumeranter. resan prenumeran-

endast flygplatsavgift enkelrumstillägg, hanten samt resteom ensam.
Om hade sällskap minstmed betaladeprenumeranten en person som
fullt pris, betalade flygplatsavgiftendast punkterna 11prenumeranten
och 12 i EG-domstolens nämnda dom.nyss

viktigt syfteEtt med bestämmelsen uppenbarligen skydda kon-är att
risker uppstår vid förskottsbetalning paket-sumenterna mot som av

på förskottsbetalningKrav strider inte paketresedirektivetsmotresor.
bestämmelser. aktuellaDen bestämmelsen syftar emellertid till eli-att

åtminstoneminera del de skador konsumenter kan drabbasen av som
obeståndvid inte fullgörakan sina prestationer enligtmotpartenav om

reseavtalet. Skyldigheten ställa säkerhet blir därmed det prisatt som
fårnäringsidkaren betala för kunna förskottsbetalningkräva kon-att av

K. Tonner, Praxis der Insolvensabsicherung Reisever-sumenten von
anstaltem, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände AgV e.V.,
1998, 14.s..

direktivetDäremot inga antydningar vilka medel denger om
nationella lagstiftaren skall för uppnåanvända vid genomförandetatt

sålundadet eftersträvade konsumentskyddet. Medlemsstatema har med
måttandra ord frihet det gäller valet lämpliga imple-närstortett av av

menteringsåtgärder. tillhandahållerT.ex. kan det före-organet som
ocksåskrivna konsumentskyddet den utfärdar finansiellapartvara som

anspråkgarantier täcker konsumenternas i händelse insolvens,som av
så intebehöver fallet. tyska ochDe svenska resegarantisyste-men vara

tvåexemplifierar i detta sammanhang ytterligheter. tyskaDetmen
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innebär tillhandahåller konsumentskyddsystemet att organet som
regelmässigt utfärdar finansiella garantier täcker konsumenternassom
anspråk i händelse reseföretagets insolvens se avsnitt 4.7.2. Det organ

Resegarantinämnden enligt svensk tillhandahåller konsu-rättsom- -
mentskyddet, utfärdar däremot någraaldrig finansiella garantier se
avsnitten 3.4.2 och 3.4.4. Vidare förekommer det blandformer som
innebär tillhandahåller konsumentskydd också utfärdaratt organet som
finansiella garantier till viss del täcker konsumenternas anspråk.som
Som exempel kan det danskanämnas resegarantisystemet se avsnitt
4.2. Dessutom förekommer det den nationella resegarantiordningenatt
tillåter alla de uppräknade formerna för tillhandahållande konsu-nu av
mentskydd och utfärdande finansiella garantier. Så fallet iärav t.ex.
brittisk se avsnitt 4.6.rätt

3.2.2 Ersättningsgilla kostnader, m.m.

Erlagda belopp

I paketresedirektivet föreskrivs eller återförsäljarenarrangörenatt
måste kunna visa han i händelse obestånd har tillräckligatt säkerhetav
för återbetalning erlagda belopp.av

Skyddet omfattar således i förskott betalda penningbelopp dåi fall
konsumenten överhuvudtaget inte kan påbörja grunden resa av

återförsäljarensellerarrangörens obestånd. EG-domstolen har uttalat
detta skydd omfattar handpenningatt även dom den 8 oktober 1996av

i de förenade målen C-l78/94, C-179/94, C-l88/94, C-l89/94 och C-
190/94 Dillenkofer, REG I-4845.s.

Enligt utredningens bedömning torde möjligheterna i nationellatt
lagstiftning inskränka eller byta konsumentens åter-krävarättut att
betalning i identisknära ersättningsresat.ex. mot medpengar, en nog

begränsade.arrangör, Däremot föreliggeren ytterst knap-annan vara
något hinder konsumentenpast med bindande avstårmot verkanatt

från sitt krav återbetalning erlagda belopp, exempelvis i utbyteav
ersättningsresa.mot en

Konsumenten vidare berättigadär återbetalningtill erlagdaav
belopp också återförsäljarennär ellerarrangören hamnar obestånd
först då har påbörjats. Med andra ord har konsumentenresan rätt att
avbryta och återbetalningkräva erlagda och icke förbru-attresan av
kade penningbelopp, då hotellägaren fortsättat.ex. full-vägrar att att

sina prestationergöra enligt avtalet med därförresearrangören att rese-
har hamnatarrangören obestånd. Utrymmet för med stödatt av

nationell lagstiftning inskränka eller byta denna för konsumentenrättut
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obefintligtanförtsharmed vad närmasti enlighettorde varasom nyss
tillåterbedömningutredningensEnligt18.K. Tonner,se även a. a. s.

inne-resegarantiordningnationellsålundadirektivet knappast somen
enligt artikel 7tillhandahåller konsumentskyddetdetbär att organ som

i stället hänvisagottgörelse ochekonomiskkonsumentenförvägrakan
semestermålet avtal mellanvistelsetill fortsattdenne organetgenom

och arrangör.annanen

och kringarrangemangHemtransport

säkerställaåterförsäljaren vidareskall ellerEnligt artikel 7 arrangören
skallför konsumentennödvändigaför kostnadertäckning de är attsom

återförsälja-ellerfrån ifallåtervända hemkunna arrangörensemestern
obestånd underhamnar resan.ren

ske. princip detskall Idirektivet ingenting hur detta ärI sägs om
tillvägagångssätt:två Antingensig helt skildadock möjligt tänka orga-
förknippadeoch därmed t.ex.niseras hemtransporten arrangemang

tillhandahåller konsument-nödvändig inkvartering detav organ som
skandinaviskaResegarantiordningama i deskyddet enligt artikel

Eller också överlåtersådana hemtagningslösningar.länderna bygger
organi-handden nationella lagstiftningen konsumenten att egen

gottgörelsehemfärd, i efterhand kan krävasin varvid konsumentensera
tyskadenför uppkomna kostnader. Som exempel kan nämnas att rese-

sådan betalningslösning.garantiordningen bygger en
Även får förenliga med direktivetsbetalningslösningar anses vara

nämligen tillräckligt denkrav K. Tonner, 19. Det är atta. a. s.
uppnårlagstiftaren direktivet reglernationella transponerar genom som
uppnåsmål falletdet eftersträvas direktivet. I med artikel 7som genom

målet dåeftersträvade nationella lagstiftningen tillerkännerdet den
entydiga rättigheter innebär konsumenternakonsumenterna ärattsom

återförsälja-hemtransport i ellergaranterade händelse arrangörensav
måleninsolvens dom 8 oktober 1996 i de förenade C-denrens av

178/94, C-179/94, C-188/94, C-190/94 Dillenkofer,C-189/94 och REG
sådant rättstillstånd uppnåsI-4845, punkterna 36 och 50. Ett kans.

inom för lagkonstruktion enbart tillerkänner konsu-även ramen en som
betalningsanspråk.gällande Ett nationellträtt göra rätts-menterna att

läge detta slag utesluter givetvis inte tillhandahålleratt organetav som
ocksåkonsumentskydd enligt artikel i praktiken7 ombesörjer alla

kring hemtransporten konsumenterna avsnittsearrangemangen ave
Ofta sådana både4.7.1. torde lösningar ligga i det aktuella organets

och konsumenternas intresse.
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lagstiftarennationellaimplementeringsmodell denvilkenOavsett
fortsattakonsumentensgällerdetproblemuppkommer närhar valt

hotell 0.d.inkvartering
någon krävaaldrig rättkonsumentenbetalningslösningar har attVid

nödvän-ordnamåste handinkvartering. Konsumentenfortsatt egen
efterhand krävaikan förståterresan ochinkvartering i avvaktandig
ändå bestämmerOm konsumentenkostnader.för uppkomnagottgörelse

överenskom-träffamåste hansinfullföljasig för semesterresa nyatt en
alltsåmåstemotsvarande. Konsumentenellerhotellägarenmelse med

återkrävaefterhandihänvisad tillgång och hantill,betala är atten
i f..20Tonner,K.förskottsbelopp seinbetalda även s.a. a.

såvilja ochhanshåller kvar konsumentenhotellägarenOm mot
tillhandahåller kon-skallbetalning,avtvingar honom organetsätt som

kost-för dennakonsumentenartikelenligt 7 ävensumentskydd ersätta
förhands-fast iuttryckligen slagitEG-domstolenharnad. Detta ett

fürmål C-364/96 Vereinmaj 1998 i14dom denavgörande av
Österreichische Kreditversicherung.Konsumenteninformation mot

försäkrings-talandomstolen rördeMålet nationellai den mot etten
omfattadeutläggför hemresa. Dessaåterbetalning utläggbolag avom

eftersomhotellräkningen,transportkostnader,inte bara ävenutan
räkningeninnanhotelletlåtit lämnainte hadehotellägaren resenärerna

förskott, blevibetalat helahadebetald. Resenärerna, resansomvar
inkvartering. Försäk-gång sinbetala fördetta tvingade ännusätt att en
hemtransporten,förklarat sig villigtringsbolaget hade ersättaatt men

inte hotellräkningen.
berättigadkonsumentenhemtagningslösningarheller vidInte är att

betalningslösningarsåsom Liksom vidplanerat.fullfölja sin vistelse
elleröverenskommelse med hotellägarenmåste träffahan mot-en ny

kan konsu-i efterhandsin Förstsvarande han önskar fullfölja resa.om
det inteskallåterkräva förskottsbelopp. Däremotinbetaldamenten upp-

samband medinågra för konsumentenkomma ytterligare kostnader
Organet0.d. i hemtransport.fortsatt inkvartering hotell väntan

då ikläda sigartikel skalltillhandahåller enligt 7konsumentskyddsom
i varjemåste emellertidkostnader. Hotellägarenför dessaansvaret

försedd medverkligenenskilt fall reda ärresenären ettta om
konsumentenhotellägaren kräveraktuellt slag. Omkonsumentskydd av

sådant konsumen-skydd föreligger,ytterligare betalning ärtrots att
nämnda berättigadförhandsavgörandeenligt EG-domstolensten nyss

21.till ersättning för sina utlägg K. Tonner,se även a. a. s.
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3.2.3 påKrav konsumentskyddets konstruktion

EG-domstolen har i det tidigare nämnda förhandsavgörandet måleti
Dillenkofer dom den 8 oktober 1996 i de förenade målen C-178/94,av
C-179/94, C-188/94, C-189/94 och C-190/94 Dillenkofer, REG s.
4845 uttalat sig vilka krav ställs konsumentskyddet enligtom som
artikel 7 med avseende dels förhållandet mellan reseföretaget och
den utfärdar finansiella garantier, dels förhållandet mellan konsu-som

och den tillhandahåller konsumentskyddet.menten som
måletI i den nationella domstolen hade antal konsumenter,ett som

köpt paketresor, väckt talan skadestånd den tyska Bak-mot staten.om
grunden kärandena hade köpt paketresor två företagattvar av som
hamnade obestånd. Vissa kärandena kunde inte påbörja sinav resa,
och andra hem bekostnad.tvungna Kärandenaatt hadevar resa egen

fåttinte någon ersättning sig för erlagdaut belopp eller för hem-vare
transportkostnader. Som grund för sin talan åberopademot staten
kärandena de skulle ha varit skyddadeatt skadeverkningamamot av
reseföretagens insolvens artikel 7 i paketresedirektivet i tidrättom
hade blivit genomförd i tysk nationell lagstiftning.

Den tyska regeringen hävdade det redan innan lagenatt attom
genomföra paketdirektivet hade i kraft fannsträtt fast domstols-en
praxis till förmån för Enligt dennaresenärer. praxis hade researrangö-

bara krävarätt deposition högst tioatt prisetren fören procent av
eller högst 500 tyska mark innan värdedokumentresan tillhanda-ett

hölls Dettaresenären. värdedokument direktresenären anspråkettgav
dem faktiskt tillhandahöllgentemot de olika tjänsterna,som t.ex.

flygbolaget eller hotellägaren.
Domstolen avfärdade tyskaden regeringens och anfördeargument
det skydd artikel 7att konsumenten skulle kunna försvagassom ger om

konsumenterna gällandetvungna göra kredithandlingarattvore
tredje undergentemot alla omständigheter inte skyldigman som är att

godta dessa och dessutom också riskerar försättas i konkurs.som Iatt
sitt till den nationella domstolen konstaterade EG-domstolensvar att
dessa värdehandlingar inte kan betecknas säkerhet i den meningsom

i artikel 7 i direktivet punkterna 64 och 65.som avses
Av EG-domstolens fåravgörande för det första framgå attanses

för kvalificerad utfärdareatt finansiellaman garantiervara isom av
direktivets mening inte får utsatt för riskerna i samband medvara ett
obestånd I den engelskspråkiga versionen punkten 64 talasav om
"third parties...who likewise themselves exposed the risksare to

franskainsolvency". I denconsequent versionenon omtalas "de
tiers...qui, ailleurs, aussi exposés risquesont de faillite..par Enligtau
utredningens mening leder rimlig tolkning detta krav fram tillen av att
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iför riskernafårgarantier intefinansiella utsattutfärdaren varaav
i sinobestånd. lederDettareseföretagets turaktuelladetmedsamband

baraintegarantier godtarfinansiellautfärdareEG-rättentill att avsom
fonder,garanterade ävenstatligtsubjekt och utanoffentligrättsliga

befull-depositioner hosställerfinansinstitutförsäkringsgivare, som
garanti-upprättadebranschentillsynsmyndighetermäktigade samt av

kani brittiskförekommer rätt,förvaltarskap,Institutetfonder. som
EG-rättsligproblematisktsigåtminstone vissa falli syn-te urmera

tordeföretagetanställd hosförvaltarereseföretagets ärvinkel. Om t.ex.
medsambandiför riskernaundgå bli attkunnahan knappast utsattatt

4.6.obestånd avsnittseföretag hamnardetta
meningutredningensfår enligtvidareavgörandedomstolensAv
anspråksinagällandeskall kunnaframgå konsumenter göraattanses

direktartikel 7enligtersättningsgilla kostnader organetmot som
för-rättsligtdärvidskalltillhandahåller konsumentskydd. Organet vara

princip självaianspråk. kanMedlemsstaternagodta dessapliktat att
artikel 249uppnås. följerDettaresultat skallhur dettabestämma av

Medlemsstaternafördraget.3 iartikel 189 punktföre dettapunkt 3 -
vidtaskyldigadockmyndigheterinbegripet nationellahäri är att-

tillståndsäkra dettanödvändiga försådana åtgärder är att att upp-som
dentillämpningen dompraktiskai dennås både gällande ochi rätt av

Jämförpunkt 15.Colson, ECR 1891,måli 14/8310 april 1984 s.von
mål kommissionen68/88september 1989 i21dom den motäven av

två huvudsak-förekommermedlemsstaternaGrekland, 2965. IECR s.
sålunda föreskrivna resultatet.uppnåtillvägagångssätt detförliga att

tillhanda-privaträttsligadomstolarAntingen kontrollerar att organ som
exempelvis iSåförpliktelser. skersinahåller konsumentskydd fullgör

också tillhanda-avsnitt 4.7.2. Ellerdet tyska resegarantisystemet se
FinlandSverige ochihålls myndigheter t.ex.konsumentskyddet av

kontrollstatlig t.ex.underkastade direktorganisationereller ärav som
resegarantifondema.norskade danska och

tillräcklig säkerhet3.2.4 Kravet

Inledning

direktivetartikel iDillenkofer beträffande 7målet har domstolenI
få resultatskall tillbestämmelsengenomförande denuttalat: ...ett av

åter-förtillräcklig säkerhetskyldig förfogablir överarrangören attatt
ikonsumentenoch för hemtransportbetalning erlagda belopp avav

obestånd försätts i kon-ellerkommerhändelse arrangörenattav
målen C-C-178/94,1996 i de förenadekurs... dom den 8 oktoberav



44 Den nuvarande resegarantiordningen SOU 1999:140

179/94, C-l88/94, C-189/94 och C-190/94 Dillenkofer, REG I-4845,s.
punkt 34.. För säkerställa denna bestämmelse genomförsatt äratt
medlemsstaterna vidare enligt domstolen skyldiga vidta alla deatt
åtgärder nödvändiga för säkerställaär fården full verkanatt attsom
och följaktligen det resultat föreskrivs i denna bestämmelse kanatt som
förverkligas, dvs. köpare resepaket skall åter-garanteradeatt av vara
betalning erlagda belopp och hemtransport i händelse arrangö-av av

obestånd eller konkurs domen i målet Dillenkofer, nämndrens ovan,
punkt 50-52.

I tysk juridisk doktrin har bl.a. EG-domstolens måletuttalanden i
Dillenkofer legat till förgrund kritik den generellaen av ansvars-
begränsningen för i tysk se avsnitt 4.7.2.rätt Det har hävdatsgaranter

ansvarsbegränsningen strider artikelatt 7 i direktivet, eftersommot
artikel innebär7 krav full gottgörelse tillett Enresenärerna.
ansvarsbegränsning skulle enligt detta oförenligsynsätt med EG-vara
domstolens tolkning den aktuella bestämmelsen i direktivet, efter-av

inte förhand går bestämmagarantens se K.som attansvar t.ex.
Tonner, 24.a. a. s.

Utredningens analys rättslägetav

Kravet i artikel 7 tillräcklig säkerhet återbetalningför erlagdaav
belopp och hemtransport konsumenten kan inte oförenligtav anses vara
med den form beloppsmässigt fastställda säkerheter förekom-av som

i svensk Beloppsmässigt fastställdarätt. säkerheter sådanamer som
behöver nämligen inte lägga hinder i för uppnåvägen det före-att
skrivna resultatet, dvs. köpare resepaket skallatt garanteradeav vara
återbetalning erlagda belopp och hemtransport i händelseav av

obeståndarrangörens eller konkurs.
Det först den beloppsmässigtär när fastställda säkerheten ställs i

relation till de anspråk skall täckas det blir möjligt bedömasom attsom
denna säkerhet tillräcklig förär uppnå det föreskrivnaom resultatet.att

Endast i uppenbara fall det därvidär möjligt förhand någonmedatt
visshet förutsäga det föreskrivna resultatet inteatt kan uppnås. Så torde
exempelvis fallet resegarantilagstiftning kräver reseföre-vara om en att

skall ställa säkerhettag täcker endast viss del resenärernassom en av
förskottsbetalningar. sådantEtt tänkbart fall dåannat resegarantilag-är
stiftningen visserligen föreskriver säkerheten skall täcka alla för-att
skottsbetalningar och kostnader för hemtransport konsumenterna,av

där säkerheten i enskilt fall täckermen endast vissett delen av rese-
förskottsbetalningar.närernas detI sistnämnda fallet föreskriver rese-

garantilagstiftningen resultat artikel i direktivet,7samma som oavsett
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inte.begränsad ellersitt belopptillsäkerheten ärlagstadgadedenom
uppnåsinteresultatetföreskrivnadetintefaktum förändrasDetta attav

fall.i enstakaett
direktivstridigsåledesresegarantilagstiftning kanEn attutan vara5

denl samtidigtdirektivetartikel i7resultatföreskriva somsomsamma
kostnader skall bestäm-ersättningsgillaförsäkerhetenföreskriveri att

hem-uppenbara,inte närfallvisst belopp. I ärtill t.ex.ett sommas
handfacit iförst meddetoklara,förhandtransportkostnaderna ärär

ll kommit hemharinträtt ochinsolvens harförst resenärernadvs. när --
föreskrivna resultatetdet i lagenmöjligtdet avgöraär att omsom

uppnåtts.verkligen har
säkerhetför kravpraktiskt betonat,Ett utanargumentannat,

i principtordedet oftaharbeloppstak är, varaantytts, attsom nyss
finansiellabeloppsmässigt fastställa detomöjligt förhandatt ansva-

måste emellertid ställasinsolvens. Dettareseföretagetsi händelseret av
obegrän-ställandetkostnader föroproportionerligt högademot av en

E seskulle övervältrasi slutändansad säkerhet resenärerna t.ex.som
K. 24.f Tonner, s.a. a.

l
l
i för tjänsterfri rörlighetEG-reglerna3.2.5 oml
l

ornrå-aktuellaMålsättningen marknad överfört detför inreEU:s är,
skall kunnafinansiella garantierreseföretag och utfärdaredet,E att av

såväl övriga medlemsstater.hemlandet ierbjuda sina tjänster ii som
flera olikaDetta kan ske sätt.g

i i medlemsstaterföretag etablera sig andradet första kanFör
redanköpabilda dotterföretag ellerantingenE attatt genom uppgenom

Sådana dotterföretagi medlemsstaten.befintliga företag den andra ärå
lagstiftningen inkl. den nationellaunderkastadenormalt sett rese--

där de har sittgarantiordningen i medlemsstaten säte.-l iockså bedriva verksamhetemellertid berättigadeFöretagen är att
dotterföretag där.via Dettaandra medlemsstater omvägenutan att%

i EG-fördraget49 f.d. artikel 59följer bestämmelsen i artikel omav
l tjänster.den fria rörligheten för

paral-i fördraget i hög gradtolkat denna artikelEG-domstolen har
ihandelshinder föricke avgiftsmässigalellt med förbudetl mot varor

nationelladrag innebär dettaartikel 28 f.d. artikel 30. I att reg-grova
tjänsteprestationerdet fria utbytetler lägger restriktionerr avsom

tillhanda-påfår i medlemsstatinte tillämpas medborgare somen annan
fårfrån dockhåller denna huvudregeltjänster. Undantag göras om

ändamål lig-skyddsvärdadetta nödvändigt för tillgodose deär att som
sådantKonsumentskyddreglerna.till grund för de nationella är ettger
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skyddsvärt ändamål domse den 24 mål1994 i C-275/92t.ex. av mars
Schindler, ECR I-l039, punkt 58. Dessutom krävs emellertid kra-atts.

i nationell lagstiftning framståskall proportionellt i förhål-vet som
lande till skyddsändamålet: får såledesKravet inte sträcka sig längre än
vad nödvändigt för uppnåär det eftersträvade skyddssyftet seattsom

C. Gulmann/K. Hagel-Sørensen, økonomfor-EU-ret, Jurist-t.ex. og
bundets Forl., Udg, København, 1995, 392 och 352.s.

Reseföretag har uppfyllt sin skyldighet säkerställa insol-attsom
vensskydd för enligt lagstiftningenresenärerna i medlemsstaten där de
har sitt sålundakan enligtsäte den EG-rättsliga huvudregeln inte åläg-

ställa säkerhet i ytterligare medlemsstat.attgas en
Domstolen har vidare slagit fast varje nationell regel direktatt som

eller indirekt, aktuellt eller potentiellt hindrar handeln mellan medlems-
kan icke avgiftsmässigt handelshinderstaterna i fördragetsettvara

mening dom den ll juli 1974 i mål 8/74 Dassonville, svenskav
specialutgåva, volym 343. Mot bakgrund härav bedömer utred-s.
ningen inte heller återförsäljare utländskaatt paketresorarrangörersav
enligt huvudregeln åläggastorde kunna ställa resegarantiatt om rese-

har uppfylltarrangören sin skyldighet säkerställa insolvensskydd föratt
enligt lagstiftningenresenärerna i medlemsstat. Av deten annan nyss

sagda följer emellertid återförsäljareoch åläggasarrangörer kanatt att
ställa resegaranti i ytterligare medlemsstat resegarantilagstift-en om
ningen i den medlemsstaten efterstävar högre skyddsnivå för konsu-en

4Då krävs dessutom dementerna. nationella föreskrifterna framståratt
proportionella i förhållande till det sålunda eftersträvade konsu-som

mentskyddet.
På motsvarande marknadsaktörersätt är utfärdar finansiellasom

garantier, dvs. vanligtvis kreditinstitut försäkringsbolag,och enligt
huvudregeln berättigade tillhandahålla dessa tjänster inomatt hela EU,

de uppfyller kraven för bedriva sådan verksamhetom att i medlems-
där de har sitt Liksomstaten säte. det gällernär paketresetjänster kan

emellertid undantag då detgöras nationella handelshindret här sin
grund i skyddasträvan konsumenterna. Dåatt krävsen dock kravenatt

följer nationell lagstiftning framstårsom proportionellaav i för-som
hållande till det skydd för konsumenterna eftersträvas. Detta fram-som
går EG-domstolens förhandsavgörande måleti Ambryav dom den 1av
december 1998 måli C-4l0/96 Ambry, REG I-7875.s.

måletI i den nationella domstolen hade företagsledaren för en rese-
byrå i Frankrike åtalats för ha medverkat i eller självatt sigägnat att
anordna och sälja eller utlandsvistelser, inneha det till-resor utan att
stånd föreskrivs enligt fransk lagstiftning.som Hans ansökan om
sådant tillstånd hade avslagits, eftersom försäkringen skulle täckasom
de risker i artikel 7 i paketresedirektivet, intesom anges hade tecknats
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försäkringsbolagitalienskthosförsäkringsbolagfranskthos ettutanett
ekonomiskföreskrivs nämligeni Frankrike. fransk lagkontor I attutan

försäkringsbolagellerkreditinstitutställtssäkerhet har ettett avsom av
frågaiförsäkringsbolagetkreditinstitutet ellerendast kan godtas om

Frankrike.filial ii eller hari medlem EUhar sitt säte ärstat enen som
omedelbartmåste falli samtligaekonomiska säkerhetDenna vara

kreditinstitu-Omså kundernas hemtransport.realiserbar, den täckeratt
Frankrike,i i EUbelägeteller försäkringsbolaget änär stattet annanen

ingått kreditinstitut ellermåste avtal medi syfte hadet detta ett ett
å försäkringsbolag beläget i Frankrike.
j medlemssta-inledningsvis punkt 24konstateradeDomstolen att

måste stäl-säkerhet inte barainte förhindrade föreskrivaärterna att att
måstemåste ifallomedelbart kunna realiseraslas resenärenävenutan

därvid för-beaktarhem, under förutsättning medlemsstaternaattresa
EG-fördraget frihetsärskilt artikel 59 idragets bestämmelser och om

tillhandahålla fanntjänster artikel 49 EG. Domstolennu attatt en
fråga målet vid dennationell lagstiftning, den i isom som var

inationella domstolen, enligt vilken finansiella institut belägna en
ingåmåste avtal,medlemsstat kompletterande utgörett enannan

tillhandahålla följerinskränkning i friheten tjänster, vilkenatt av
89/646artikel 59 i EG-fördraget artikel 49 EG och direktivennu,

Rådets 1989andra direktiv 89/646/EEG den 15 decemberav om sam-
drivaordning lagar och andra författningar ochrätten att startaav om

i Rådetsverksamhet kreditinstitut och direktiv 92/49/EEG92/49 av
den 18 juni 1992 samordning andra författningarlagar ochom av som

försäkringdirekt livförsäkring. Därefter övergick dom-änavser annan
till sådanstolen berättigad förinskränkning kanprövaatt om en vara

skydda konsumenterna. Domstolen noterade särskilt kravetatt att att
säkerheten skall kunna realiseras omedelbart endast hemtransportrör
för och inte övriga tjänster omfattas den säkerhetresenärer somsom av
föreskrivs i ingåartikel 7 i paketresedirektivet. Skyldigheten att ett
kompletterande avtal gäller dock samtliga säkerheter ställssom av
kreditinstitut eller försäkringsbolag belägna i andra medlemsstater
punkterna mån ingå30, 33 skyldighetenoch 34. I den att ett
kompletterande avtal med finansiellt institut beläget i landet ävenett
omfattar ansågshemtransporter skyldigheten därföränannat vara mer
omfattande vad nödvändigt för uppnå det eftersträvadeän är attsom
syftet punkt 35.

Beträffande den del säkerheten hem-resenärensav som avser
dvs. den del där kravet säkerheten skall kunna realiserastransport att-

omedelbart ansågs berättigat i det fallet fannaktuella domstolenvara -
visat i målet säkerheten normalt kan realiseras omedelbart ävenatt sett
i fall då etablerad i medlemsstat. Domstolen kon-ärgaranten en annan
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staterade i detta sammanhang den omtvistade lagstiftningen inteatt
innehöll någon helst möjlighet för visa hanresearrangörensom att att
kan realisera de medel omfattas säkerheten så snabbt krävssom av som
enligt den franska lagstiftningen punkterna 36 och 37. Slutligen
konstaterade domstolen vissa förvaltningsåtgärderäven påinteatt om

kan vidtassätt företag belägna i andra medlemsstater,motsamma är
det alltid möjligt använda sig interimistiska förfarandenatt av som
förekommer i samtliga medlemmarär gemenskapen.stater som av
Vilken verkan besluten i dessa förfaranden får beror innehållet i det
avtal ingått medresearrangören finansiellt institut beläget isom ett

medlemsstat punkt 38.annan

3.3 Paketreselagen

3.3.1 Lagens tillämpningsområde

Paketreselagens tillämpningsområde i l där det föreskrivsanges att
lagen gäller paketresor självaarrangörer, eller återförsäl-som genom
jare, säljer eller marknadsför. Tillämpningsområdet preciseras i 2 och
3 §§, där bl.a. begreppen paketresa, återförsäljareocharrangör definie-

För redogörelsenärmare beträffande dessaras. begrepp hänvisasen till
avsnitt 3.4.

I 3 § definieras vidare begreppen och avtal.resenär Med resenär
den själv eller någon förvärvaravses som paketresa.genom annan en

Därvid saknar det betydelse förvärvet sker köp, gåva, vinst iom genom
tävling eller något Vidareen sätt. saknar det betydelseannat om

förvärvatresenären direkt från eller återförsäljarearrangörenresan en
eller förvärvet skett från någon Denom förvärvarannan. som en resa
för någon räkning inte självär Det iannans resenär. ställetär huvud-

är i dettamannen att fall.resenärsom En i lagensanse som resenär
mening kan privatperson, förvärvar paketresanvara en för enskiltsom
ändamål, också affärsman i tjänsten.men Med avtalen som reser avses
den överenskommelse paketresa träffas mellan å sidanom en som ena

åochresenären andra sidan återförsäljarenocharrangören eller en av
dessa. Frågor vad avtalet innehåller eller avtaletom när skall haanses
träffats får enligtavgöras allmänna avtalsrättsliga regler och grundsat-

prop. 1992/93:95 67 f..ser s.
Av 4 § framgår i vilka fall lagen tvingandeär och därmed motsats-

vis i vilka fall den dispositiv.är Lagen tvingandeär till för-resenärens
mån i de fall då denne förvärvar huvudsakligen för enskilt ända-resan
mål från näringsidkare i dennes yrkesmässigaen verksamhet. Såväl
begreppet "huvudsakligen för enskilt ändamål" uttrycket "närings-som
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idkare här ha väsentligen innebörd i svenskavses samma som annars
konsumenträtt. fall dåI paketresa blandning tjänsteresaären en av en
och privatresa det avgörande vilket det huvudsakligaär ären som
ändamålet med a. 68 f..resan prop. s.

När lagen tvingande kan det inte i avtalet med bindande verkanär
föreskrifterin för lagens bestämmelser.är sämre resenären äntas som

Jämförelsen iskall princip mellan enskilda avtalsvillkorgöras resp.
lagbestämmelser. Ett avtalsvillkor därför ståkan i strid med lagens
regler, avtalet vid helhetsbedömningäven för-resenärenom en ger en
månligare ställning följer lagen. fårän Att lagen tvingandeärsom av
betydelse för avtalsvillkor innebär förhand godtarresenärenattsom
inskränkningar sina rättigheter enligt lagen. Den hindrar inteav att

i konkret fall avstår frånresenärerna befogenhet förmånellerett en
sedan denna väl aktualiserats. Rättsverkningarna förknippadeärsom
med lagens tvingande karaktär skiljer sig därvid fråninte vad som
gäller enligt lagstiftning konsumentområdet, konsument-annan t.ex.
köplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen och konsu-
mentförsäkringslagen a. 69.prop. s.

3.3.2 Information, m.m.

I 5 § ställs vissa krav innehållet i kataloger och broschyrer. Vidare
de uppgifter lämnas där iatt princip bindande föranges ärsom

I 6 § vilkenarrangören. information skall lämnas till resenä-anges som
dels innan avtalet sluts, dels sedan avtal har träffats föreren men avre-
Slutligen finns det i §7 regler eller vilkasan. som anger vem som sva-

för information lämnas enligt 5 och 6att §§. Den sistnämndarar para-
grafen innehåller också i tredje stycket regel innebär atten som- -
marknadsföringslagen 1995:450 skall tillämpas information intenär
lämnas i enlighet med 5 och 6 §§.

3.3.3 Avtalet

Enligt 8 § första stycket första meningen krävs tillarrangörenatt attser
vissa angivnanärmare väsentliga förhållanden regleras uttryckligen i
avtalet. Vidare finns i styckets andra mening påkrav skriftlig formett
för alla avtalsvillkor, dvs. sådanaäven villkor inte nöd-parternasom
vändigtvis måste träffa överenskommelse enligt första meningen.om
Däremot krävs inte handlingen skrivs underatt Regelnparterna.av
innehåller inte heller någon påföljd för det fallet skriftlighetskravetatt
inte tillgodoses. Arrangören får dock ha bevisbördan för attanses
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påstår.innehåll han Konsumentver-muntliga avtalsvillkor har det som
framställa kritikkan vidaretillsynsmyndighet enligt lagen,ket, ärsom

Verket harföljer skriftlighetskravet.näringsidkare intedenmot som
publi-exempelviskritiken,möjlighet spridningäven attatt genomge

bestämmel-inte följernäringsidkareanmärkningar demot somcera
avtalinnanEnligt andra stycket skall75. resenären,a.serna prop. s.

information.få avtalsvillkor och Inteträffas, lämpligt delsätt av
i egentlig mening,föreskrifter formkravheller dessa ärutgör utan att se

anförtsbeträffande första stycket harordningsregler. Vad omsomsom
i bevishänseende Konsumentverkets tillsyn gällerverkan och ävenom

från i76. tredje stycket dock undantag kravenhär Ia. görsprop. s.
föreför det fallet avtal träffas kortandra stycket att avresan.

frå-ansvarsförhållandena näringsidkarsidan, dvs.9I § klargörs
avtaleteller vilka grund gentemot rese-gan om vem som ansvarar av

framgår sigförsta stycket alltid kan vändaAv resenärennären. motatt
anspråk tydlighetens intressemed sina grund avtalet. Iarrangören av

sådanavidare gäller för prestationerarrangörens ävenattanges ansvar
någon återförsäljarenskall fullgöras Om i avtalet,är partsom av annan.

han enligt andra stycket resenären sättgentemotansvarar samma
bådaDetta innebär, ansvariga,arrangören. är äratt ansvaretsom om

åter-solidariskt. slutliga fördelningenDen ocharrangörenansvaretav
försäljaren emellan emellertidregleras inte i paketreselagen. I tvek-

får fråganfall enligt departementschefen med tillämpninglösassamma
allmänna principer i avtalsrätten a. 77.av prop. s.

Överlåtelse3.3.4 av resan

fårResenären enligt l0 första överlåta någon§ stycket paketresan till
uppfyller alla villkor för få delta i tidhan i skäligattsom resan, om

före återförsäljarenunderrättar eller sin avsikt.arrangörenavresan om
Arrangören kan inte överlåtelserättenomintetgöra att egetgenom
initiativ utfästelser underleverantörer tillåtaintegöra gentemot attom
överlåtelser. Sådana såledesutfästelser kan inte villkorutgöraanses

fåför delta i resan i paragrafens mening. fårArrangören inte helleratt
någon särskild överlåtelseavgift för sker f..a. 78ta ut att prop. s.

I paragrafens andra stycke överlåtaren och förvärvarensägs äratt
solidariskt ansvariga för återstårvad betala för och förattsom resan

Överlåtarenkostnader överlåtelsen.grund alltsåkan inteextra av
överlåta paketresan ifrånkomma betalningsansvarattgenom ett som

ådragithan har sig.
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Ändringar3.3.5 före avresan, m.m.

Bestämmelserna i 11-14 §§ sikte det fallet det företar att avresan
ändringar i avtalsvillkoren eller i planerna förgörs resan.

I § föreskrivs11 begränsningar i ändra avtals-arrangörens rätt att
villkoren. Prishöjningar regleras därvid särskilt. förstaI istycket sägs
första meningen fåravtalsvillkor ändras till nackdelresenärensatt
endast det framgår tydligt fåravtalet detta Fråganske.attom av om en
viss ändring till nackdelär eller inte avsedd bedömasresenärens är att
utifrån den enskilde önskemål och uppfattningresenärens a. prop. s.
80 f.. I första stycket andra meningen föreskrivs ytterligare förut-en
sättning för fåpriset skall höjas, nämligen det framgår tydligtatt att av
avtalet hur det priset skall fastställas. framgårAv andra stycketnya
vilka omständigheter får föranleda prishöjningar. Enligt tredjesom
stycket första meningen får prishöjningar överhuvudtaget inte ske
under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. I andra
meningen i tredje stycket föreskrivs villkor priset kanatt ett attom
ändras fårinte utformat ensidigt till nackdel.resenärensvara

Enligt 12 § första stycket har frånträdaresenären avtalet,rätt att om
förklarararrangören han kommer sig skyldig till kontrakts-göraatt att

brott. En förutsättning för frånträda avtaletresenärens rätt äratt att
kontraktsbrottet "av väsentlig betydelseär för honom. Frågan vad som

väsentligär betydelse skall bedömas från synpunktresenärens a.av
83. Enligt första stycket andra meningen har resenärenprop. s. rätt att

frånträda avtalet i vissa fall dåäven ändring pris eller andraen av
villkor ligger inom för ändringsrätt har enligtarrangörenramen en som
avtalet. Resenären kan frånträda avtalet förenär arrangören avresan

Ändringarändrar avtalsvillkoren väsentligt till hans nackdel. ärsom
väsentligt till nackdel kanresenärens exempelvis betydandevara
prishöjningar, försämrad inkvarteringavsevärt eller något uteblivet

viktig del paketet. Flera mindre försämringarevenemang som var en av
kan tillsammans innebära villkoren ändras väsentligt tillatt resenärens
nackdel a. 83. Enligt andra stycket skall hanarrangören,prop. s. om

bryta avtalet eller ändra avtalsvillkoren,att underrättaavser snarast
och lämnaresenären besked dennes frånträdarätt avtalet. Iattom

tredje stycket sägs inom skälig tidresenären skall underrättaatt
eller återförsäljarenarrangören han frånträdavill avtalet. Gör hanom

inte det, förlorar han sin rätt.
När frånträderresenären avtalet skall han enligt första13 § stycket,

såhan önskar, få göra i stället. Denna skallom en annan resa vara av
likvärdig Äreller högre kvalitet den inteän blev ersättnings-som av.

skallsämre, hanresenären ha ersättningresan accepterarom resan- -
för prisskillnaden. Enligt andra stycket skall avstårhanresenären, om
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sådan inte kan erbju-från sin ersättningsresa ellertillrätt resaom enen
tredjefå betalat enligt avtalet. Avdas, tillbaka vad han harsnarast

föregående två iframgår i de styckenabestämmelsernastycket att para-
också ställer in Ettgrafen i falletskall gälla det arrangörenatt resan.

självfallet detundantag i tredje stycket för det är resenärengörs att
någonDå tilltill ställs in. har han inteskuld rätt ersätt-är attsom resan

återbetalning erlagt belopp.ningsresa och i princip inte heller till Attav
ställs in torde dockenstaka skuld tillresenär är atten en resa vara

ovanligt.
skadestånd vid ändringar föreI 14 § regleras tillresenärens rätt

skadeståndEnligt första stycket har till om detresenären rättavresan.
skäligt. tvåI andra stycket emellertid särskilt fall därär resenä-anges

någoninte har till skadestånd grund ställträtt arrangörenattren av
skadeståndsskyldighetEnligt punkt föreligger ingen förlresan.

fåställts för anmältgrundarrangören när attresan av personer
sig. Det fordras dock dessutom minimiantalet i avtalet.att angetts
Resenären har, enligt skadeståndpunkt inte heller till beslu-rätt när

ställa beror hinder utanför arrangörenstet att ettresan som var
kontroll och han inte heller skäligen kunde förväntas ha räknatsom
med avtalet träffades. undgå skadestånds-För skallnär arrangörenatt

fordras dessutom följderna hindret inte skäligen kundeattansvar, av
ha undvikits eller övervunnits". Exempel situationer där arrangören
undgår skadeståndsansvar resmålet drabbats naturkatastrofär att av en
eller pågår våldsammadet politiska omvälvningar i landet a.att prop.

88. någonBeror det har anlitat ställts in,arrangören atts. som resan
frånfri skadeståndsansvarär enligt förstaarrangören stycket 2 endast

också den han har anlitat skulle fri enligt den bestämmel-om som vara
Vidare gäller i princip inte åberopaheller kanarrangörenattsen.

hinder beror den befinner sig i tidigare led. Det fordrasettsom som
dessaäven underleverantörer utrustningatt till bussarparter t.ex. av-

sedan säljs vidare till bussresearrangörer går fria enligt regeln isom -
första stycket 2 14 § andra stycket.

Ändringar3.3.6 efter avresan, m.m.

Bestämmelserna i 15-20 §§ den situationen fårinteresenärenattavser
vad han har förvänta sigrätt enligt avtalet.att

I 15 § finns bestämmelser för det fallet inte kan till-arrangörenatt
handahålla väsentlig del de avtalade tjänsterna. Det sig alltsårören av

allvarliga brister. I dessa fall enligt förstaär arrangören stycketom
skyldig ordna lämpliga ersättningsarrangemangatt kostnadutan extra
för I principresenären. torde bedömningen vad "väsentligärsom en
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fådel utifrån objektiva kriterier. ocksågöras Men vad självresenären
fäster vikt vid fåtorde ibland åtminstonebetydelse, hararrangörenom
kännedom det a. 90. Enligt andra stycket iär arrangörenom prop. s.
vissa fall skyldig ordna hemtransport för Så kan fal-resenären.att vara
let han inte kan ombesörja lämpliga ersättningsarrangemang,när lik-

på godtagbara grunder avvisarnär resenärensom arrangemang som
Sådanaerbjuds. godtagbara fågrunder torde åtmin-föreliggaanses

i de fall då inte lämpligt ersättnings-stone ärett ettarrangemang
enligt första stycket a. 90. Hemtransport skallarrangemang prop. s.

ordnas det skäligt. Vid bedömningär vad i dettaom en av som sam-
manhang skäligt bör hänsyn kunnaär till bl.a. hur viktiga detas ute-
blivna tjänsterna för helhet, hur återstårmycketvar resan som som av

och hur kostsam blir för a. 90.arrangörentransportenresan prop. s.
Likvärdig skall i förekommande fall ordnas till platsen förtransport

någoneller godkänner". Harresenären den för-ortavresan annan som
ändring skett i inneburit försämring för resenären, ärsom resan en
denne enligt tredje stycket berättigad till prisavdrag skadestånd,och om
det skäligt.är

I 16 § behandlas andra fel i de avtalade tjänsterna sådanaän som
avhandlas i 15 Fel föreligger inte bara bryternär arrangören mot en
uttrycklig bestämmelse i avtalet. Arrangörens förpliktelser omfattar
också bl.a. kontinuerligt för tjänsterna under hållerett attansvar resan
den kvalitet har förväntaresenären sigrätt a. 92. Vidattsom prop. s.
fel i de avtalade tjänsterna har enligt förstaresenären stycket tillrätt
prisavdrag och skadestånd, inte felet beror honom själv. Reg-om
lema i andra och tredje stycket innehåller undantag från tillett rätten
skadestånd, utformat enligt principerna för kontrollansvar i överens-
stämmelse med lagstiftning konsumenträttens område. Dessaannan
regler utformadeär sätt motsvarande bestämmelser isamma som
14 § första stycket 2 och andra stycket, handlar resenärens rättsom om
till skadestånd ställts in.när fjärdeI stycket föreskrivsresan att

i fall därarrangören, skadeståndsskyldighet inte föreligger enligt andra
och tredje stycket, ändå skall den hjälpresenärengenast ge som
behövs. Bestämmelsen skall främst förtydligandeettses attsom av

har sådanarrangören på avtal grundad plikt det inte förelig-ävenen om
någon skadeståndsskyldighet. Det kan dock inte krävasger arrangö-av

han gör vad iatt än varje enskilt fall framstårren rimligt.mer som som
Vid denna bedömning torde få väga behov ochresenärens önske-man
mål kostnaderna och besvären förmot a.arrangören 92 f..prop. s.

Av 17 § framgår skadestånd enligt 15 och 16att §§ omfattar, för-
ersättning för förmögenhetsskada,utom ersättning för ochren person-

sakskada.
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ansvarsförhållandena uppkommer ibland grundKomplikationer i
någon transporträttslig lag kan tillämpligtvingandeatt varaav

vidföreskrivs därför skador uppkommerpaketresan. I 18 § att som
skadeståndsansvar i sjölagen 1994:1009,där reglernatransporter om

järnvägstrafiklagen 1985:192 eller lagenluftfartslagen 1957:297,
internationell järnvägstrafik tillämpliga skall1985: 193 är ersättasom

enligt de lagarna i stället för enligt paketreselagen. dockArrangören är
alltid skyldig för vad denne har fordraersätta resenären rättatt att
enligt de nämnda lagarna.

I 19 § bestämmelser reklamationsskyldighet. Iresenärensges om
första föreskrivs får åberopastycket inte fel iresenärenatt som avses

inte15 eller 16 han inom skälig tid efter det han märkt feletattom
återförsäljarenunderrättar eller felet. Resenären kanarrangören om

alltid reklamera till antingen återförsäljaren.eller Dettaarrangören
återförsäljarengäller inte i avtalet.även Harär arrangörenpartom en
platsen kan reklamation till denne a. 95.görasrepresentant prop. s.

Enligt andra stycket har sin åberopa sådanakvar fel iresenären rätt att
dåfall återförsäljareneller vårdslösthar handlatarrangören ellergrovt

i strid och heder. tredjeI stycket reklamationsskyldig-sägsmot tro att
framgåheten skall tydligt avtalet.av

När framför klagomål inte obefogade,resenären ärsom ansvarar
enligt 20 § för åtgärderdet vidtas förarrangören finnaatt genast att en

lämplig lösning. får frånDet fall till fall vad skall betrak-avgöras som
lämplig lösning. För säkert uppfylla sin skyldighettas attsom atten

genast åtgärdervidta torde vidare många gångerarrangören vara
tvingad söka lösning, han misstänker klagomåläven deatt atten om

framförs obefogadeär a. 96 f..som prop. s.

3.3.7 Tillsyn

Enligt 21 § första stycket det Konsumentverketär tillsynutövarsom
lagen följs.över Verkets tillsyn skall så vållaratt den inteutövas att

kostnad eller olägenhetstörre nödvändigtän är andra stycket.som
I 22 § finns bestämmelser Konsumentverkets tillsynsbefogen-om

heter. fårVerket företa inspektioner hos återförsäljareocharrangörer
del de handlingar behövs församt tillsynenta och begäraav som upp-

lysningar verksamheten första stycket. Vidare kan verket enligtom
andra stycket utfärda vitesföreläggande återförsäl-ellerarrangörermot
jare inte godvilligt tillhandahålla handlingar eller lämnar upplys-som
ningar verksamheten. sådantEtt beslut vitesföreläggande fårom om
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, medan andra beslut av
Konsumentverket tillsynen fårinterör överklagas 23 §.som
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3.4 Resegarantilagen

3.4.1 Skyldigheten ställa säkerhetatt

År 1967 tillkom, tidigare har i avsnitt 2.1, den första lagennämntssom
till skydd för konsumenter på sällskapsreseområdet, 1967:203lagen

ställande säkerhet vid sällskapsresa till utlandet, juliden lom av som
1972 den gällande resegarantilagen. Förarbetena tillersattes av nu

års1967 lag kan dock fortfarande ha betydelse för tolkningen denav
gällande resegarantilagen. Kammarkollegiets beslut ställandenu om av

säkerhet kan överklagas till såregeringen, i fall har prövaattsom
frågor tolkningen dessa bestämmelser.om av

Såsom tidigare har i avsnitt finns3.2. det kopplingnämnts näraen
mellan paketreselagen och resegarantilagen, eftersom paketreselagens
definitioner begreppen paketresa, återförsäljareocharrangör avgrän-av

dem skyldiga ställaär säkerhet enligt resegarantilagen.attsar som
Praxis rörande tolkningen dessa begrepp vid tillämpningen paket-av av
reselagen torde därför kunna tjäna vägledning vid tillämp-ävensom
ningen resegarantilagen. I till paketreselagen resegaranti-ärmotsatsav
lagen dock tvingande inom hela sitt tillämpningsområde.

Med paketresa enligt 2 § paketreselagen ettavses arrangemang som
har utformats innan avtal träffas. En paketresa kan emellertid föreligga
också i fall då organisationen och planläggningen mellan denäger rum
första kundkontakten och avtalet. En avgörande faktor kan ofta vara om
näringsidkaren enligt allmänna avtalsrättsliga principer i avtaletär part

Ärmed frågai de tjänsterresenären ingår i hanarrangemanget.om som
inte i avtalet endast förmedlare sålundatorde tjänstenpart normaltutan
inte kunna ingå i paket. Omvänt det fråganormaltärettanses ettom
paket näringsidkarennär intar partsställning i förhållande till resenä-en

frågai två eller flera tjänster prop. 1992/93:95 62 f.ren om s.
Allmänna reklamationsnämnden har i flera fall haft ställningatt ta

till frågor.dylika I publicerat avgörande har nämndenett prövat om en
planlagts och organiserats i samråd medarrangören näraresa, som av
och iresenären enlighet med individuella önskemål, föllresenärens

under paketreselagens tillämpningsområde. Arrangören hade efter
första kontakten med arbetat medresenären olikasättaatt samman
reseinslag till helhet. Hela med samtliga inslag hadeen resan av- -

tillhandahållitsarrangören för prisresenären uppdelatett gemensamt
något kallades grundpris för flyg tvåoch tillägg för hotellsom samt

kostnad för avbeställningsskydd. I bokningsbekräftelsen för resan som
hadearrangören ställt hänvisades till katalog till-medut arrangörens

hörande priser och fakta allmänna och särskilda resevillkor. Desamt
angivna omständigheterna i förening med hade varitnyss arrangörenatt
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bedömningenligt nämndensvisademedi avtalet attresenärenpart
ref1995/96mening ARNi lagenspaketresaarrangemanget nrvar en
inne-bedömthar nämndenopublicerat avgörande64. I attett resaen

till ochövernattningochflygtransport vägenfattande samttur retur
det gällde hotell-resmålet paketresa. Närfrån betraktaatt envar som

resmålet det inte visatpå fann nämnden däremotinkvarteringen att var
någon betalning för förmedlandet bok-resebyrån hade tagit emotatt av

ansåg hotellvistelsennämndenbakgrund häravningen. Mot att
1994-02-22; 93-5379.resmålet ingick Avgörandeinte i paketresan

haft ställning tillreklamationsnämnden vidareharAllmänna att ta om
resmåletnågra hotellnätteroch ochflygresa attreturtur varen

då bokningsbekräftelsenpaketresa i fall detbetrakta ett avsom en
resebyrå.både flygresa inkvartering hade köptsframgick ochatt av en

resebyrån fickopublicerade avgörandeNämnden fann i detta att anses
sålt 1994-10-06; 94-1858.paketresa till Avgörandeha resenärernaen

någonbestå och inkvartering ellerEn paketresa kan transport avav
någon intetjänster i kombination med turisttjänstdessa utgör ensom

inte direkt knuten tilloväsentlig del och årarrangemangetav som
Sådana enligt paketreselagenturisttjänster görtransporten. som

till exempelvis film-paketresa kan ett teater-,arrangemanget en vara
naturutflykt färdledare, hyra cykel, till-eller museibesök, med enen av

till skidliftsanläggning inträde till idrottstävling. All-träde elleren en
reklamationsnämnden hafthar i opublicerat avgörandemänna att taett

tvåtill flygbiljetterställning och inkvartering betraktaattom var som
paketresa. En till Floridahade bokat ochresenärernaen av en resa

kokvrå Resebyråninkvartering i med gjordemotell. gäl-ett ettrum
lande inte någon tvåhade köpt paketresa endast flyg-resenärenatt utan
biljetter och inkvartering. Nämnden fann det i förevarande fallutrett att

frågainte paketresa, skilda prestationer vidutan ettvar om en om som
och tillfälle såltshade Avgörande 1993-07-30; 93-separatsamma
1881.

faktum innehållerDet betydande utbildningsmoment haratt resan
inte någontillmätts avgörande betydelse vid bedömningen av om

skall betraktas paketresa i lagens mening.arrangemanget som en
regeringsavgörandeEtt principiellt intresse rörde företag iettav

konsultbranschen med inriktning kommuner och myndigheter. Före-
genomförde kurser seminarieroch inom i förstaäven handtaget gym-

nasial yrkesutbildning. Inom för denna verksamhet anordnaderamen
företaget lång språkkurstolv dagar i engelska, riktade sig tillen som
lärare undervisade gymnasieskolans fordonsprogram. Kursensom

utomlands och anordnades i samverkan med skola platsen.gavs en
Konsultföretaget yrkade bl.a. kravet enligtsäkerhet resegaranti-att
lagen inte skulle omfatta kostnader förknippadedirekt med denvarsom
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konstateradeRegeringenunder utlandsresan.utbildning attgavssom
företaget därförochpaketresa,konsultföretaget arrangör att varavvar

tillMed hänsynresegarantilagen.ställa säkerhet enligtskyldigt attatt
måste denpaketresan,utgjorde väsentlig delutbildningsdelen en av

fastställandetvidenligt regeringen räknas in i underlagetdelen av
96/1494/KO.Regeringsbeslut 1996-08-29, Insäkerhetens storlek
företag anord-ärende har regeringenI prövat ettett annat om som

Språkresor ställa säkerhet enligtnade till England hade skyldighet att
arrangerades iresegarantilagen. Själva till Englandtransporten sam-

språkreseföretaget ordnade medarbete med flygbolag medanett
Regeringen fann iinkvartering och utbildning för kursdeltagarna. även

språkreseföretaget Regerings-detta fall paketresorarrangöratt var av
beslut 1998-01-22, In97/l747/KO.

Regeringen har dessutom i ärende funnit konferensresorett att
utomlands betrakta i lagens mening.paketresor Resomaattvar som

samrådanordnades uppdrag och i juridiskamednäraav personer,
utsåg och svarade för kostnaderna Regeringsbeslutresenärernasom

1995-07-20, C94/585/FOK.
fråganVid prövningen ställande säkerhet jämställs ideellaav om av

organisationer anordnar utbytesverksamhet för skolungdom medsom
paketresor. Denna praxis har motiveratsbl.a. med del-arrangörer attav

fåbetalar för fådel hela dvs. förtagaren att programmet, attav
till vistelselandet, husrum, undervisning och stöd i vistelse-transport

landet, liksom eventuella informationsträffar före Dsseav avresan
1994:109 36 och 39. Allmänna reklamationsnämnden har vidare is.

publicerat avgörande för studier vid college i USAett ansett att en resa
årunder betrakta eftersompaketresa, det i avtaletett attvar som en

ingick både flygresa och inkvartering refARN 1993/94 42.nr
EG-domstolen målhar i förhandsavgörande enligt artikel 177ett om

i EG-fördraget artikelnu 234 EG haft ställning till paket-att ta om
resedirektivet överhuvudtaget tillämpligt på består iär resor som
utbytesprogram för skolelever dom den mål11 februari 1999 i C-av
237/97 AFS lntercultural Programs Finland REG I-825.ry, s.
Resoma anordnades i Finland verksam förening, vinst-utanav en som
syfte arrangerade internationellt elevutbyte. Tvisten i den nationella
domstolen handlade huruvida föreningen överhuvudtaget kundeom
åläggas ställa finländsk resegaranti avsnitt Vistelsense 4.2.att utom-

pågicklands ungefär under till månader,tolv och hade till syfte attsex
eleven skulle i skola i värdlandet och lära känna dess folk och kul-

Eleven bodde under utlandsvistelsen familjemedlem itur. fri-som en
villig värdfamilj.

EG-domstolen konstaterade inledningsvis de aktuellaatt resorna
innehåller den transportkomponent förutsätts i artikel 2.1 i direkti-som
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eftersom elevernas till värdlandet anordnades med linjeflygvet, resa
punkt 25. Domstolen konstaterade därefter den aktuellaatt typen av
vistelse i värdfamilj inte nödvändigtvis skall betecknasen som
inkvartering i den mening i direktivet. Med beaktandesom avses av

inkvartering, dess vederlagsfrihet ochtypen varaktighet fanndom-av
stolen vid samlad bedömning vistelse det aktuella slagetatten en av nu
inte kunde betecknas inkvartering i direktivets mening. Domstolensom
framhöll också val skola inte iresearrangörens sig kundeatt av anses

turisttjänst i den mening i artikel 2.1 i direktivet,som en som avses c
eftersom syftet med denna tjänst utbilda deltagarna. Vidareattvar
konstaterade domstolen den tjänst består i välja värd-att attsom en
familj i fall till övriga komponenter direktvart knuten tjänst ivar en
den mening i artikel 2.1 i direktivet, sålundavarför densom avses c
inte föll under beteckningen andra turisttjänster". Slutligen konstate-
rade domstolen iordningsställandet de handlingaratt krävs förav som
utlandsvistelsen och de kurser eleverna går med sina föräldrar föresom

för förbereda sig för livet iatt land iavresan fall inteett annat vart
utgjorde väsentlig del resepaketet. Under dessa omständigheteren av
konstaterade domstolen elevutbytesverksamhetatt det aktuellaen av
slaget inte innehåller de komponenter nödvändigaär försom att
verksamheten skall paketresautgöra i den mening ianses en som avses
direktivet punkterna 28-33.

Vid jämförelse med EG-domstolens tolkning begreppet paketresaav
i paketresedirektivet nationell praxis i anslutning till svensk lag-synes
stiftning uttryck för vidare definition paketresebegreppet,ge en av som

omfattaräven ideell utbytesverksamhet för skolungdom. Enbart detta
förhållande föranleder dock knappast någon konflikt med EG-rätten.
Här kan erinras EG-domstolen i målatt har uttalat arti-om ett annat att
kel 59 i EG-fördraget nu artikel 49 EG, förbjuder inskränkningarsom
i friheten tillhandahålla tjänster, inteatt tillämplig påär nationelltett
förbud sprida informationmot att abort tjänstär i fördra-om som en-

mening i fall då informationengets inte sprids i vinstsyfte dom- av
den 4 oktober 1991 i mål C-159/9O The Society for the Protection of
Unborn Children Ireland Ltd., ECR I-4685.s.

Tjänster inte gör till paketresasom arrangemanget exempelvisären
servering på flygplan och normalett service hotell. Dessa får anses

direkt knutna till flygresan hotellinkvarteringen.vara Förhållandetresp.
kan beskrivasäven så påsätt, servering flygplanatt och normalett
service hotell enbart led iutgör inkvarteringstjän-ett transport- resp.

prop. 1992/93:95sten 22 och 65 f..s.
För betraktas paketresaatt skall vidaresom arrangemanget vara mer
24 timmarän eller inbegripa övernattning och säljas eller marknads-

föras för pris ellerett prisergemensamt knutnaär till varandra.som
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Avgörande iärflera beloppelleravgörande inteDet är ett anges.om
kombinationpris förframstårdet prisstället ettut entas somsomom

olikaföroberoende priservarandraflera,och intetjänster avsomav
alltså, angivetingår skall sätt,olika tjänstertjänster. De som

frågaDet kanprissättningen.vidbehandlas enomgemensamt vara
behandlasfråga priseti gemensamttjänsternapaketresa ettsomomom

marknadsförtsdessförinnande intesäljs,de ävennär omarrangemang
Medvarandra.tillknutnatill priserpris eller ärtill ett gemensamt som

sådantskall finnasdettill varandraknutna ettuttrycket attavses
beloppenflera beloppfallpriserna i detsamband mellan attanges --

två tjänsterför och ärprisernavarandra. Omberoendeär en avvarav
båda, detellerköper äroberoendedesamma resenären enav om

emellertidOmfråga paketresa. resenärensålunda normalt inte om en
också köperförutsättning hanunderfår tjänsten endastköpa den attena

åsyf-på dettill varandrapriserna knutna sättandra, börden somanses
f..64i bestämmelsen a.tas prop. s.

bedömahaftreklamationsnämnden harfall AllmännaI attett som
resebyrå hade köptfrågadet resenär ettav ensomvar om en

hotell. Resenärenflygresor ochinnefattaderesearrangemang som
Resebyrån bestredåterbetalning resekostnaden.delyrkade av en av

flyg ochhade köptanförde bl.a.yrkande och resenärenresenärens att
"byggstensmetoden. Is.k.till priser enligt denhotell separata

något charterbolagresebyrån den inteanslutning därtill att varangav
hand-hotell.kommissionär för flygbolag och Avarbetadeutan som

totalbelopphade debiteratslingarna i ärendet framgick resenären ettatt
någon tjänster. Vidareuppdelning priset för olikautan rese-angavav

pri-såväl destinationerbyrån flygpriser till olikai prislista somsamma
förhållanden fann nämnden dettill olika hotell. Vid angivna attser

i lagens mening ARNaktuella paketresaresearrangemanget var en
1993/94 ref 40.nr

till-denMed enligt 3 § paketreselagen änarrangör annatsomavses
fälligtvis organiserar paketresor säljer eller marknadsför democh

återförsäljare.direkt eller Vid bedömningen vad igenom en av som
detta få delssammanhang annat tillfälligtvis torde beaktaär än man

ocksåhur ofta vederbörande ordnar paketresor dels hur regelbun-men
återkommer. årdet eller sporadiskt varjeDen ordnarresorna resorsom

återkommandetill viss någotkongress eller tordeannaten evenemang
sålunda få ordnari lagens mening. Men denarrangöranses vara som
två eller paketresor efter varandra till vissttätttre ett evenemang
omfattas knappast lagen, han i övrigt inte organiserarallsav om resor.
Detsamma torde gälla den oregelbundet och relativt sällan ordnarsom

Vidare endast den i lagens mening säljer ellerär arrangörresor. som
marknadsför paketresor. Det betyder det finnasskall kundrela-att en
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tion" mellan och Härigenom utesluts paketresorarrangören resenären.
idrottsföreningar, församlingar och skolor själva förordnart.ex.som

sina medlemmar stårelever. därvid förDenresp. som arrangemangen
kan inte i lagens mening 67.a.arrangöranses vara prop. s.

Regeringen har i ärende säkerhet enligt resegarantilagen haftett om
ställning till reseföretag betraktaatt ta arrangörett attom var som

beträffande kryssningsresor företaget planlade och organiseradesom
för TV-företags räkning. Kryssningsresorna utgjorde vinster iett ett
TV-program. Reseföretaget ansvarade för fram till deresenärerna att

ombord kryssningsfartyget. Därvid företagetstod för den prak-steg i
itiska hanteringen med bl.a. anslutningsflyg, busstransporter, flygbiljet-

till USA, hyttfördelning och kontakter med rederiet. Rederiet faktu-ter
rerade reseföretaget i sin fakturerade TV-företaget. Regeringentursom
fann de offerter reseföretaget skickade åtgärderoch deatt utsom som
företaget vidtog paketresorna utvecklades inär samarbete med kunden
TV-företaget marknadsföring isättattvar anse som som avses
resegarantilagen. Reseföretaget därför betrakta arrangörattvar som av
paketresor Regeringsbeslut 1997-06-12, 97/580/KO.In Värt att

reseföretagets mellanhavandenär med TV-företagetnotera att som
beställare betraktades marknadsföringsåtgärder i resegarantilagenssom
mening.

Med återförsäljare enligt 3 § paketreselagen den säljeravses som
eller marknadsför paketresor organiseras den iär arrangörsom av som
lagens mening. En eller företag kan givetvis återförsäl-ettperson vara
jare med avseende paketresa med avseendearrangören men en

a. 67.annan prop. s.

3.4.2 Säkerheten

Säkerhetens omfattning

Enligt 1 § skall säkerheten eller återförsäljarensarrangörensmotsvara
åtagande för paketresor.resenärerna Vidare skall säkerhetenmot mot-

återförsäljarenseller åtagandearrangörens försvara resenärernamot
andra sker tillsammans med paketresa. Avsikten ärresor som atten
skydda köperresenärer paketresearran-som resor som arrangeras av en

där bestårgör bara själva s.k. stolsförsälj-men transporten,resan av
ning. Det gäller främst förvärvarresenärer som en resa av samma

återförsäljareellerarrangör paketresenärerna har gjort samtsom reser
med paketresenärema. Det spelar ingen rolltransport vil-samma som
ket transportmedel Såvälanvänds. flyg båt och busssom etc.som
omfattas. Normalt krävs dessutom stolsresenärensett att reser
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typexempel garanti-paketresenärema. Som etttransportsamma som
situation. Eni förarbetena följandepliktig stolsförsäljning anges

tvåGrekland. Bolagetpaketresor tillpaketresearrangör ordnar äger
till Athen. Arrangö-flygplan, med vilka resenärerna transporterasegna

så långt möjligt.försöker fylla med paketresenärerplanen somren
villfrämst studenter,platser säljs till stolsresenärer,Tomma sedan som

1995/962182 22 f..billigt till grekiska övärldenkomma prop. s.ner

för ställa säkerhetF attormerna

något enligtKammarkollegiet inte medger skall säkerhetenOm annat,
bestå försäkrings-3 § betalningsutfästelse, utfärdad bank ellerav en av

Kammarkollegietbolag, fullgörs vid anfordran. ankommerDetsom
såtill bank- försäkringsgarantierna utformas de inteochatt att attse

tillgodogöras förkan andra syften dem, för vilka de blivit ställda,än
någotoch de följaktligen inte förkommer värdeatt representeraatt

reseföretagets 1967: 106eventuella konkursborgenärer 35.se prop. s.
I samband med införandet paketreselagen kom typav en ny av

omfattas resegarantilagen, nämligen paketresorattarrangemang av
bestående inkvartering och turisttjänst. mindre företagFrämst berörsav
med lokala turistbyråer.hotell, campingplatser ocht.ex.arrangemang,

På grund härav har Sveriges Hotell- och Restaurangförbund, Sve-
riges Campingvärdars Riksförbund Föreningen Turism i Sve-samt

fåttrige/FörTur ställa schablonmässigt beräknade säker-gemensamma,
förheter de imedlemmar förbund anordnar paketresor, vilkaresp. som

inte innefattar frånDetta undantag huvudregelnutgörtransport. ett att
varje företag skall ställa individuell säkerhet nedan.se

De såsäkerheterna fungerar branschorgani-sätt attgemensamma
sationen för sina medlemmars räkning formställer säkerhet i av en
betalningsutfästelse, har bestämts till lägre belopp vadänettsom som
sammanlagt skulle ha krävts för de enskilda företagen.

Kammarkollegiet har ställt vissa villkor för deupp gemensamma
säkerheterna. fårDessa säkerheter bara omfatta företag som arrangerar
paketresor årVarje skall branschorganisationenutan transport. genom-
föra enkät bland sina medlemmar för reda vilka medlemmaratt taen

omfattas den säkerheten och hur omsättningstorsom av gemensamma
paketresor de har haft under året.det Säkerhetens storleksenasteav

såbestäms den minst månads-täcker den högsta enskildasätt att
företagomsättningen hos omfattas den säker-ett som av gemensamma

heten. Om branschorganisationen villendast ställa säkerhett.ex. en om
miljon måstekr, medlemsföretag månadsomsättningmed högstaen en

överstiger miljon kr ställa individuell säkerhet.som en
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såledesDet branschorganisationen bestämmer vilka företagär som
ingå iskall den säkerheten, dock förutsättningundersom gemensamma

innehållerinteatt transporter.arrangemangen
Kammarkollegiet flerahar skäl ställt villkor att transportav som

får ingåinte i resepaket omfattas Påsäkerhet. grund-som av gemensam
frånval uppgifter branschorganisationema har kollegiet bedömt attav

risken för konkurser skall drabba har köpt paket-resenäreratt som en
mycket lägre det gäller harär än när resenärerutan transportresa som

köpt paketresa med Dessutom kan hemtransportentransport.en av
mångabli dyrbar befinner sig resmålen.resenärerna Därföruteom

det viktigt säkerheten blir korrektär beräknad och det enskildaatt att
åläggasföretaget kan sålämna uppgifter verksamhetenatt snartnya a

frånavviker budget. enligtDet kollegiet inte möjligt ha denär att typen l
kontinuerlig bevakning varje enskilt företag ingår iav av som en

säkerhet. Vidare har kollegiet bedömt gynnandegemensam att en
särbehandling paketresor inte påverkarnegativtutan transportav
konkurrensförutsättningarna för de företag arbetar medsom
traditionella paketresearrangemang.

Beräkning säkerhetens storlekav

Säkerheten skall enligt §4 gälla det belopp Kammarkollegiet medsom
hänsyn till reseverksamhetens och omfattning bestämmer. Beloppetart

uppgåskall till minst 200 000 kr för och för återförsäljarearrangörer av
anordnas utanför Sverige. återförsäljareFörarrangörerresor som av av

inom riket anordnade paketresor skall beloppet minst 50 000 kr.vara
Om det finns särskilda fårskäl kollegiet fastställa säkerheten till ett
lägre belopp eller helt efterge kravet säkerhet.

Resegarantilagen sålundauppställer krav varje reseföretagett att
skall ställa individuell säkerhet i princip företagetsen motsvararsom
ekonomiska åtaganden vid varjeresenärerna enskild tidpunktgentemot
prop. 1984/85:214 9. Enligt fast praxis bestäms dock säkerheten förs.
återförsäljare inom riket anordnade paketresor regelmässigt tillav
minimibeloppet 50 000 kr.

Kammarkollegiets beslut säkerhet grundar sig i första handom
de uppgifter företagen själva lämnar sin verksamhet. Vidsom om en
verksamhet där anordnar paketresorarrangören kontinuerligt åretunder
beräknar kollegiet det ekonomiska åtagandet med hjälp formel,av en
varvid hänsyn till de betalningsvillkortas tillämpararrangören dvs.-
anmälningsavgiftens storlek och tidpunkten för slutbetalning samt-kostnaden för hemtransport kanresenärer tänkas befinna sigav som
resmålen vid eventuell inställelse verksamhet.arrangörens Före-en av



l resegarantiordningen 63nuvarandeSOU l999zl40 Den

fårföroch med prisermed antal resenärertag resornasammasamma
företaget kräverför olika belopp detdärför ställa säkerhet helt enaom

föreandra dagarslutbetalning 45 dagar före och det 14 avresa.avresa
fastställtsuppgifter skall lämnas blanketterFöretagens som av

På paketreseverksamhetplaneradkollegiet. blanketten Anmälan om
för prövning enligt resegarantilagen skall företagen lämnasäkerhetav

marknadsförings-uppgifter identitet firma jämte bifirmor ochsinom
uppgiftorganisationsnummer, Vidare skall de lämnam.m.. omnamn,

återförsäljarevilken bedriver ellerverksamhet de arrangörtyp av
På Budgetuppgift för skall paketrese-blankett paketresor"m.m.. en

månadbruttointäkt förlämna uppgift antal ocharrangörer resenärerom
månad. Efter det avslutad skall blankett Resul-resesäsongen äratt en
tatredovisning med motsvarande uppgifter lämnas in. Resultatredovis-
ningen skall varjeundertecknad företagets revisor. Vidare skallvara av

lämna registreringsbevis broschyrer och marknads-arrangör samt annat
föringsmaterial används i verksamheten.som

företag måsteFör redan säkerhet kollegietställt hos storlekensom
säkerheten vissa förmed intervall. Tidpunktenomprövas ompröv-av

ningen bestäms Kammarkollegiet. Större företag lämnar vanligenav
uppgifter sin två gånger året;verksamhet i samband med deattom om

katalogen för Mindrevintersäsongen.sommarsäsongenutger resp.
företag kan ofta årlämna uppgifter för framöver, varförhelt derasett
säkerheter gång år. Det förekommer emellertidomprövas ävenen per

företag kan månader gången,lämna uppgifter för endastatt ett par
vilket medför måste frånkollegiet uppgifter företagenkräva medatt

intervall för omprövning säkerheten. Omprövning säker-tätare av av
heten då företaget självt begär det, exempelvis för antaletgörs även att
sålda mindre det budgeterade antalet.är änresor

För med säsongsmässiga variationer i verksam-arrangörer stora
hetens omfattning beslutar kollegiet vanligtvis dels säkerhetom en som
skall gälla tills vidare, dels eller flera tidsbegränsade tilläggssäker-en
heter. De tidsbegränsade tilläggssäkerheterna tillskall kollegietges
successivt i den takt åtagandetdet ekonomiska ökar. Tilläggs-som
säkerheterna skall fr.o.m. månadgälla åtagandetden det ekonomiska
kan öka och skall normalt tvåväntas ha kommit till kollegiet ca
veckor innan de börjar gälla. Tilläggssäkerheterna såfastställs deatt
tillsammans med tillsvidaresäkerheterna bildar pyramidkonstruktionen
med antal säkerheter kan byggas eller minskas i takt medett attsom
det ekonomiska åtagandet varierar. Avsikten med pyramidkonstruk-
tionen så långt möjligtär begränsa risken för säkerheten blir föratt att
låg också tillse kostnader för säkerheten intearrangörensatt attmen
blir onödigt höga.
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Vid avvägningen tillsvidaresäkerhetensmellan och de tidsbegrän-
sade tilläggssäkerheternas storlek kollegiet hänsyn tvåtill faktorer.tar
För det första skall tillsvidaresäkerheten täcka verksamheten under en
rimligt året sådel antalet tidsbegränsade tilläggssäkerheterstor attav
kan begränsas. För det andra skall tilläggssäkerheten rimlig i för-vara ,hållande till totala säkerheter året.underarrangörens Tillsvidaresäker-
heten i allmänhet den enda säkerhet företaget dåär har ställt mark-som
nadsföringen påbörjas och vad inträffar, kommeränav resor som, som

finnas tillgänglig till skydd. Kammarkollegietsresenäremasatt strävan 51har därvid varit begränsa antalet tilläggssäkerheter till fyrahögstatt per isäsong.

Undantag från minimikraven resegarantilageni l

Minimibeloppet 200 000 kr har varit oförändrat sedan lagens till-om
Ävenårkomst 1972. enligt resegarantilagens föregångare, lagen om

ställande säkerhet vid sällskapsresa till utlandet, gällde minimi-av ett
belopp 200 000 kr. Vid lagstiftningens tillkomst dettaom ettvar avse-

belopp. Mot bakgrundvärt penningvärdesförsämringen har kollegietav
frågadet i paketresoransett att arrangörer till länder utanförom av

Norden där ingår, inte finns anledning itransport mycketän 3att annat
speciella undantagsfall besluta lägre tillsvidaresäkerhet änom
200 000 kr.

Fr.o.m. den julil 1993 omfattar resegarantilagen helt typernya av
Paketresor till närbelägna resmål inom Nordenarrangemang. som varar

endast dagar inte särskilt kostsammaärett och betalas ofta ipar nära
anslutning till De i litenarrangörer skala uteslutandeavresan. som
anordnar sådana har sällan tagit några belopp detstörreemotresor som
kan bli aktuellt återbetala till För dessaatt resenärerna. arrangörer gör
kollegiet undantag från kravet på säkerheten skall uppgå till minstatt
200 000 kr. Lägre säkerhet 50 000 kr, dvs.än belopp gäller åsamma som
för återförsäljare ipaketresor anordnas i Sverige,arrangörerav som av
brukar dock kollegiet inte besluta om.

En nyhet fr.o.m. den juli1 1993 är ävenannan däratt arrangemang,
det överhuvudtaget inte ingår någon omfattas resegaranti-transport, av
lagens bestämmelser. Som exempel kan nämnas arrangemang som
innefattar inkvartering hotell eller anläggning och turist-annan en
tjänst. Något generellt undantag från kravet på säkerhet har myndig-
heten inte sig kunna för dessaansett göra Under förut-arrangemang.
sättning betalarresenären först vidatt ankomsten eller kanske t.o.m.
först vid från hotellet eller anläggningen har risken föravresan att rese-

skall lida någonnären ekonomisk skada skulle kunna ersättassom ur en



l
l SOU 1999:140 nuvarandeDen resegarantiordningen 65

resegaranti dock minimal. fallI enskilda har myndighetenansetts vara
därför helt eftergett kravet säkerhet.

Ianspråktagande säkerhetav

Ställd säkerhet får enligt 6 § första anspråkstycket i för betalatas att
garantipliktig blir inställd eller anledning inte blirresa som av annan

Garantimedlen såledeskan anspråk återbetalningi dåför äventasav.
ställs eller inte blir grund än arrangörensresan annatav av

insolvens, vid force majeure-händelser såsom krig och naturkata-t.ex.
strofer prop. 1972:92 30.s.

Av uttalanden i förarbetena framgår avsikten med uttrycket avatt
anledning inte blir av" det möjligt för fåär göra resenärannan att atten

ersättning för förskottsbetalning gjorts för intet.ex. en som en resa som
Ävenslutligt bestämts och sedan inte blirarrangören fallet,detav av.

betalar förskott till återförsäljarearrangöratt inte behörigären en som
uppbära förskott och inte heller inlevereraratt beloppet tillsom

påföljdmedarrangören, denne medföljavägrar resenärenatt att
faller under bestämmelsen. Självfallet det i sådant fallärresan, ett

återförsäljarens och inte säkerhet skall anspråk.arrangörens itassom
Det ligger i sakens ersättning garantimedel inte utgåskallnatur att av

avstår frånresenär privata skäl prop. 1972:92 33.om en en resa av s.
frågaI påbörjatshar inte fårslutförts säkerhetenom resor som men

enligt 6 § första stycket i anspråk för uppehälle undertas resenärers
deras återresa och skälig ersättning till dem för värdet de för-resan, av

Återbetalningenmåner de gått miste avkortats. iattom genom resan
samband med inte blir skall inbegripa alla avgifterresa som av som
inbetalats för således också inbetalningar för anslutningsresorresan,

dessa kannär ingå i det beställda prop. 1972:92anses arrangemanget
33 f..s.
Den ställda säkerheten får således i anspråk för återbetalningtas av

erlagts för blir inställd frågai påbörjadochpengar som en resa som om
icke avslutad för bekostande uppehälle imen resenäremasresa av

utlandet och deras återresa. Däremot får i princip garantimedlen inte
användas för fullfölja avbruten i enlighetatt meden programmet.resa
När kostnadsskäl talar för inte bör hemresenären omedelbart,att resa
kan medlen dock såutnyttjas fullföljakan sin fåresenären elleratt resa
den avkortad endast obetydligt prop. 1972:92 f..28 Garantimedels.
får inte heller i anspråk för tilltas reseföretaget uppfyller sinaatt attse
kontraktsenliga åtaganden, exempelvis i fall då fått bo iresenär etten

med lägre standard än i resebroschyremarum seen angettssom prop.
i 1967:106 38 f..s.
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resmålvistelsen detbararesan inteunder"uppehälleMed avses
inträffar kanDå konkursavtalat medhar arrangören.resenären ensom

sig tillförnödvändigtexempelvis bli resenären ortdet att ta annanen
få ersättningdärvidkanResenärenhemtransport.för inväntaatt t.ex.
1995/96:l82också denna prop.för uppehälleför kostnader ort

24.s.
Återresan börlämpliga tidpunkt. Resanpåbörjas förstavidskall

färdmedelLämpligtför hela ärvanligtvis äga gemensamt gruppen.rum
fullgöra sinförfogande förtillflygföretag ställerflygplan attt.ex. som

i regelföretagits med buss, börhemtransportskyldighet. Har utresan
återresanförreguljärflyg användaståg och intei andra klassbuss eller

1972:92 34.prop. s.
gåttförmåner misteFör värdet resenärerna attgenomomsomav

garantimedlen.få Detersättning iskall deavkortats urpengarresan
storlek.ersättningensbestämmaResegarantinämndenankommer att

avkortatsför varje daghjälpregel bör dock gällaSom att som en resaen
såpris,motsvarande kvotdelersättning medskall attutges av resansen

utgårersättning medfem dagarl4-dagarsresa avkortatst.ex.om en
måste dockdenna regelSkäliga jämkningarpris.5/14 avav resans

fallen. kani de enskilda Dettatill omständigheternamed hänsyngöras
fråga till mycket avlägsetberättigat detnär är ettt.ex. resaom envara

friskrivningar i reseavtaletEventuellafärdmål 1972:92 34.prop. s.
skäligpåverkar begärainteavseende force majeure rättresenärens att

förmåner vid avkortaduteblivnaresegarantin för värdetersättning avur
30.1972:92se t.ex. s.resa prop.

till till-får betalas denenligt 6 § andra stycketGarantimedel ut som
företaghandahåller återresa T.ex.uppehälle eller närresenär. etten

i praktikenviktigt strandsattahar försatts i konkurs det resenärerär att
också såväl Bestämmelsen inne-erbjuds uppehälle hemtransport.som

anspråk till deni för ersättningbär säkerhet kan att utgeatt tas som
möjlighettillhandahåller Enligt förarbetena bör dennadessa tjänster.

träffat överenskommelsedå Resegarantinämnden själv harutnyttjas
tillhandahåller tjänsterna 1995/962182 24.med den prop. s.som

fåråterförsäljare försatts i ellerhar konkursNär ellerarrangören
får anspråk betalaobestånd, garantimedel i för atttasantas vara

två beskrivs i 6 § tredje stycket. Förnödvändiga i de fallkostnader som
anspråk förfår för betala kostnaderdet första säkerheten i atttas

i samband medbiträde behöver hjälp platsenresenärer att ensom
anspråkfår betalai föravbryts. För det andra säkerheten atttasresa

ianspråktagande säkerheten.kostnader för utredning i ärenden om av
återkrävasfår enligt 6 § fjärde stycketUtbetalda garantimedel av

orsakatotillbörligt handlandeendast denneresenären enom genom
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kostnad medlen tagits anspråk Någrai för. exempel otillbörligtsom
handlande från sida emellertid inte i lagmotiven.resenärens anges

Handläggningen frågor hemtagning resenärer,av om av m.m.

Hemtagningen har pålösts olika årensunder lopp,resenärer sättav
påberoende omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bussresor finns

bussen oftast på resmålet.med Det kan visserligen inträffa attgruppen
busstransportören kräver betalning för hem resenärerna,att ta men
Resegarantinämnden kan oftast nåproblem överenskom-störreutan en
melse med Däremot kan problemen blitransportören. betydligt större
vid charterflygtransporter. följandeDen redogörelsen kommer därför
framför allt de problem kan uppstå vid där dennaatt avse typsom resor

förekommer. Dessa problem kommer illustrerastransporterav att
beskrivningar några fall där det har ställts krav extraordi-genom av

insatser i samband ianspråktagandenära med medel resegarantin.av ur
Före EES-avtalet transporterade flygbolagen hem resenärerna utan

kostnad. dåI gällande regler för charter- och taxiflygningextra mellan
Sverige och utlandet Luftfartsverkets bestämmelser för Civil Luftfart,
BCL-A2 fanns nämligen klausul konsumenten visstetten som gav
skydd. Flygföretaget i de fall sällskapsresearrangemang omfat-ettvar,
tade bådai riktningarna, skyldigttransport ombesörja hemtranspor-att

det hade frånbefordratten Sverige chartrarenävenav personer som om
researrangören bröt överenskommelse i charteravtalet prop.mot
l995/96:l82 13. De flygbolag regelbundet flög från Sveriges. som
ifrågasatte aldrig detta villkor. Fram till början 1990-talet uppstodav
därför problem bara i fall då flygbolaget och gick i kon-researrangören
kurs samtidigt grund ägarsamband.av

Denna problematik aktualiserades i Tour Air Sweden Aktiebolags
konkurs år 1993. Bolaget hade ägarsamband med flygbolaget som
också försattes i konkurs. Resenärer blev strandsatta i bl.a. Dubai utan
möjlighet sig hem. Den ställda säkerhetenatt ta sammanlagt 13 mil-om
joner kr räckte till för täcka 99,97 de anspråkatt Rese-procent av som
garantinämnden hade funnit ersättningsgilla. Konkursförvaltaren för-
handlade fram transportlösningar med flygbolag marknaden. Rese-
garantinämnden fattade beslut ersättning hemtagen resenär.om per

Förutsättningarna för hemtagning vid charterflygtransporter ändra-
des i samband med Sverige EES-avtaletatt anslöt sig till EG:sgenom
regler på luftfartens område. Tillsammans med övriga länder ingårsom
i EES bildar Sverige luftfartsmarknad där rättennumera en gemensam
till marknadstillträde regleras rådets förordning 2408/92/EEGav av
den 23 juli 1992 EEG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inomom
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skillnaden mellan reguljär-och med dessa regler hargemenskapen. I
i deoch chartertrafik för EES-staternas flygbolag upphört närstort sett

till-bedriver trafik inom Marknadstillträdet i princip fritt ochEES. är
ståndsgivningen från Luftfartsverkets sida har upphört det gällernär

bedriva enligt EG-rättsligaden luftfart flygbolagen har rätt att reg-som
ler.

alltsåLuftfartsverkets bestämmelser har upphört gälla för deatt
paketresor omfattas EG-rättens regler för marknadstillträde.som av

områden inteDetta skydd finns bara vid sällskapsresor tillnumera som
omfattas omfattar tidigareEES-avtalet. Det inte och har inte hellerav -
omfattat utförs med regu1järf1yg, sig inom eller utomresor som vare-
EES. Motsvarande skydd finns inte heller det gäller andra katego-när
rier charterresor omfattaskan paketreselagenav vars arrangemang av
a. 13.prop. s.

iHellas Aktiebolags årTours konkurs 1995 framkallades attav
flygbolaget vägrade fortsätta flygningarna, eftersommed det inteatt

fåtthade betalt denna paketresearrangör. Ca 2 000 drabba-resenärerav
des konkursen. resmålen.En del dem befann sig Avstor uteav av en
ställd säkerhet 8,5 miljoner utnyttjadeskr 6,1 miljoner kr. Detom var
främst Resegarantinämndens sekreterare konkursförvaltarenoch som
arbetade med upphandling hemtransport. Resegarantinämnden fat-av
tade capsulam erforderliga beslut beträffande hemtransporten. Detper

fåvecka hem Nämndens sekreterare, övrigtog resenärerna.attca en
personal sysslade några inlånademed resegarantier och handläg-som

från andra enheter vid Kammarkollegiet deltog i arbetet under dengare
första veckan. Att besvara telefonsamtal från och anhörigaresenärer
och informera avgångs- och ankomsttider resurskrävandeärom en upp-
gift. Därför hade Resegarantinämnden dessutom avtal med Teliaett
Respons, dygnet besvarade enklare telefonförfrågningar.runtsom

I oktober 1997 upphörde Expressresor bådemed sin verksamhet
och flygbolag. Verksamheten upphörde innanresearrangör bolagetsom

hade blivit försatt i konkurs. Orsaken härtill ansvariga firma-attvar
tecknare, befann sig i Turkiet, inte undertecknade konkursansökan.som
Expressresor, vid det aktuella tillfället hade 5 000 resenärer utesom ca
på resmålen, hade ställt säkerhet 54 miljoner kr. Efter slutregle-en om
ring samtliga ersättningskrav frånregresskrav den danskautom ettav -
Rejsegarantifonden återstår 3,5 miljoner kr denna säkerhet.av-

Systerbolag i flera andra länder ställde in verksamheten samtidigt.
Trycket marknaden för upphandling flyg blev därför ochenormt,av
de olika ländernas myndigheter konkurrerade med varandra ledigom
flygkapacitet. Det vecka innan samtligatog resenärer,ca en som var
strandsatta främst i Grekland och Turkiet, hade kommit hem. Flera
dagar innan Expressresor ställde sin verksamhet förstod hosman
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Resegarantinämnden det skulle bli problem hem såatt stora att ta ett
antal Därför anlitadesresenärer.stort advokat med tidigare erfaren-en

het flygmarknaden för sköta upphandlingenav att transporter.av
Denne upphandlade dels flyg via flygmäklare, dels vidaretransporter
inom Sverige bussbolag. Maken till svensk konsul i Greklandav en
hade företag i resebranschen. Denne ordnadeett med busstransfer och
såg till hotellen behöll fram tillatt resenärerna I Turkiet slötsavresan.
avtal med Fritidsresor ordnade transfer och flyttade resenärernasom
till sina hotell eftersom hotellägare hotade kasta dem Påatt ut gatan.
vissa platser, där Fritidsresor inte någonhade verksamhet, slöt Rese-
garantinämnden avtal direkt med hotellen. Nämnden fattade beslut om
ersättning i samband med varje enskilt avtal.

Resegarantinämndens ordförande och advokaten arbetade under
hela den aktuella veckan tillsammans med hemtagningen, och det kräv-
des i princip beslutför pånämnd plats under hela veckan eftersomen
avtalen med flygbolagen krävde snabba beslut. I princip all den perso-
nal inom Kammarkollegiet sysslade med resegarantier, dvs. ytterli-som

fem arbetade under denna vecka enbartgare med frågorpersoner, som
hade samband med hemtagningen. De flesta svarade frågor i telefon
från anhörigaresenärer, mfl., och skickade ansökningsblanketterut
och information. Vidare hade nämnden i detta falläven hjälp Teliaav
Respons från första dagen och någraunder månader framåtsom dygnet

besvarade frågorrunt bl.a. avgångs- och ankomsttider. Teliaom
Respons också beställningar påtog ansökningsblanketter Iupp ettm.m.

skede anlitades tvåäven frånsenare personaluthymings-ettpersoner
företag för registrera inkomna ansökningar.att Vidare anlitades fyra

handläggare för beredaextra ersättningsanspråk.att Efter ansöknings-
tidens utgång infördes telefontid tvåunder timmar dag för attper ge
handläggarna tid bereda ärenden.att

Beredningen inkomna ansökningar påbörjades förav genast att ge
underlag för Resegarantinämndens principbeslut vad gällde avbo-t.ex.
kad schablon för och uppehälleresa, Allteftersommat nämndenm.m.

principiella riktlinjer upprättades förslaggav till beslut, endastsom
ersättningsgilla kostnader.upptog Avsikten med detta tillvägagångssätt

frånatt resenäremas ursprungligavar krav skulleman kunna sålla bort
sådana anspråk inte ersätts resegarantin. När detsom sedan blevur
möjligt för nämndens kansli bedöma den ställdaatt säkerhetenom var
tillräcklig för full täckning samtliga ersättningsgilla anspråk, skulleav
utbetalningarna till kunna påbörjas.resenärerna Nämnden beslutade
successivt i de tidigare beredda ärendena och utbetalningarna till rese-

skeddenärerna också successivt. De fåtthaderesenärer sinasom resor
inställda prioriterades och fick sin ersättning först. Utbetalningar kunde
dock inte påbörjas förrän i maj På1998. grund det antaletstoraav
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utbetal-sig för verkställasin tidbankerna ibehövdeärenden atttur
ochersättning under junifick sinHuvuddelenningarna. resenärernaav

iresegarantin avgjordesersättningsista ärendetjuli 1998. Det urom
Rejsegarantifondensstår dock den danskafebruari 1999. Kvarslutet av

ersättning den svenskaersättningsanspråk. därvidFonden yrkar ur
för bl.a.för utlägg avseende hemtransportresegarantin resenärer som.
Danmark.filial isina Expressresorshade köpt resor genom

Återförsäljarens säkerhet

bådefår utnyttjasi § vilken säkerhetBestämmelsen 7 närsom enanger
föreskrivsåterförsäljare har ställt säkerhet. Däroch arrangör atten

återförsäljare får utnyttjas,intesäkerhet ställts arrangö-omsom av en
anspråk. säkerhetsådan kan i Avsiktenställt säkerhet är atttassomren

anspråk,återförsäljare fåställt inte skall ihar tas en arran-som omen
ställt säkerhet.bunden det aktuella reseavtalet, hargör, ärsom av

också säkerhet inteEnligt lagmotiven gäller detta ärarrangörensom
anspråk också återförsäljaretillräcklig för för vilka hartäcka deatt en

Återförsäljarens då utnyttjas iställt säkerhet. säkerhet kan komma att
återförsäljaren såltde fall har eller förmedlat utomlands anordnadnär

återförsäljaren sålt företagareeller förmedlat anord-närresa, av annan
återförsäljaren delvis förnad och uppburit betalning helt ellerresa
anordnaren blivit bunden avtalet resenärenutan att gentemotresan av

återförsäljaren sålt förmedlat för i riketeller här verk-närsamt resa en
anordnare inte själv ställt säkerhet 1972:92 34.prop.sam som s.

Ansökningsfrist

fåFramställning säkerhet i anspråkskall skall enligt 8 §att tasom en
inom viss tid, nämligen månader. Försummas detta upphörgöras tre
till ersättning säkerheten.rätten ur

frågaI ersättning för återresauppehälle under och skäligom resan,
ersättning för förmåneruteblivna 6 första§ stycket börjar fristen löpa

har förklarats ståndställts in, inte komma till eller avbrutits. Inär resan
fråga kostnader för ersättning för biträde behöverresenärerom som
hjälp platsen och kostnader för utredning i ianspråk-ärenden om
tagande säkerheten 6 § tredje sådanastycket börjar fristen löpa närav
kostnader har uppkommit.



l

l SOU 1999:140 nuvarandeDen resegarantiordningen 71

3.4.3 Kammarkollegiets tillsyn

föreskrivsI 2 § Kammarkollegiet föreliggerdet skyldig-prövaratt om
het ställa säkerhet enligt resegarantilagen. Tillsynen bedrivs oftaatt

personlig kontakt med företagen telefon dåeller vid besökgenom per
diskuterar hur paketresebegreppet skall tolkas, hur uppgifter skallman

lämnas och följas och vilken verksamhet i det marknadsförda utbu-upp
det omfattas resegarantin.som av

Om återförsäljareeller inte ställer fårarrangör säkerhet, kollegieten
med stöd 4 förelägga§ honom vid vite detta.göraattav a

Kammarkollegiet åläggakan den marknadsför lämnaattsom en resa
de uppgifter verksamheten behövs dels för kollegiet skallom attsomi kunna bedöma företaget frågai överhuvudtaget skyldigt ställaärj om att

ä säkerhet, dels för kollegiet förekommandei fall skall kunna beräknaatt
i storleken säkerheten. Därvid förutsätts det finns skälig anledningatt

skyldighet ställa säkerhet föreliggeratt sådantanta 5 §.att Ettatt
åläggande kan framtidaeventuella förändringaräven verksam-avse av
heten prop. 1984/85:214 14. Om den uppgiftsskyldig enligtärs. som
5 § inte följer kollegiets åläggande, får kollegiet förelägga honom vid
vite fullgöra sin skyldighet.att

Minst gång år kollegiet säkerhetenomprövar för de arrangö-en per
redan tidigare har ställt säkerhet. I samband medrer som ompröv-

ningen sker alltid kontroll företagets verksamhet. Arrangörenen av
skall skicka och övrigt marknadsföringsmaterial. Vid sidanprogram

budget för kommande period skall vidare skickaav arrangören en
budgetuppföljning visar utfallet verksamheten under före-som av
gående period. Om marknadsföringen inte verkar med budgetstämma
eller föregående års resultat högre budgetär för den kommandeänom
perioden, kollegiet kontakt med företagettar för undersökaatt
orsakerna härtill. Som i tillsynen ingår dessutomett jäm-moment att
föra föregående års resultat med föregående års budget. Detta förgörs

kontrollera företaget har följt åläggandeatt kollegietsatt lämnaatt nya
uppgifter budgeten överskrids med tioänom procent.mer

Vid kontroller riktas företag inte ställt säkerhet, s.k.motsom som
egeninitierad tillsyn, granskar kollegiet marknadsföring, bl.a. annonser
i dagstidningar, specialpress och Internet. Kollegiet går också i
Patent- och registreringsverkets bolagsregister och letar efter företag
med reseverksamhet i bolagsordningen. fårFramförallt kollegiet dock

och förfrågningar från konkurrenter frånochannonser resenärer som
funderar på köpa viss På detta upptäcks varje åratt sätten ettresa.
antal företag marknadsför paketresor ha ställt säkerhet.som attutan
Kollegiet vänder dåsig till företaget förfråganoch samtidigtgör en

upplyser företaget årgällande regler. Under 1998 resulte-som man om
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Vidsäkerhet.ställde26 företagförfrågningar isådana96rade att nya
åkla-tillkollegiet företagetanmälersäkerhetställaunderlåtenhet att

dåva-förekommitsportlovmedi sambanddetTidigare har attgare.
polismedtillsammansKommerskollegium,tillsynsmyndigheten,rande

till färje-anläntfrån harAlpernakontrollerat bussartull haroch som
haftundersökavarit arrangörernaSkåne. Syftet harilägen att rese-om

ansågseftersom deupphört,emellertidharkontrollergaranti. Dessa
kontrollinsatsen.förhållande värdettillresurskrävande ialltför avvara

såmyndigheteninombedömning harKammarkollegietsEnligt man
någoningripakansnabbtbranschenkunskapbra att ommanompass

omfattningnågonpaketreseverksamhettraditionell störrestartar av
egeninitierad till-svårare bedrivasäkerhet. Detha ställt är attattutan

Från kollegiets sidamarknad.små lokalmedbeträffande arrangörersyn
falli dessaochdock konkurrenter utövarresenäreratttror enman

kollegiet ochförfrågningar telefon hosbevakningeffektiv pergenom
gällerMörkertalet detmyndighetentillsända näratt annonser.genom

ochslaget charter-traditionellapaketresor detarrangörer meraavav
lågt.därför relativttordebussresor vara

beståendepaketresorvad gällerosäkerhetenDäremot störreär av
små företag medSvårastturisttjänst. bevakainkvartering och ärär att

och fiske-vildmarksturism med jakt-transport, t.ex.utanarrangemang
turer.

också fråga bevakningensvårigheter iTydliga föreligger avom
flygbiljett. Detresebyråer säljer hotell ochoch ärresearrangörer som

myndighetersvårt ochför inblandadealla arrangörer, resenärerparter -
försäljning. hotellvid Ettpaketresebegreppet dennatolka typatt av-

försäljning sker tillpaketresa,och flygbiljett utgör ettt.ex.en omen
varandra.beroendepris eller till skilda priser ärgemensamt avsom

ocksåemellertid tjän-Hotellvistelse och flygresa kan helt separatavara
säljs vid tillfälle. kanske försttjänsterna Det ärävenster, sammaom

Resegarantinämnden i efterhand den enskilde resenärennärsom -
inkommer med sitt individuella resebevis och kvitto kan bedöma om-

inte. gäller för vissadet föreligger paketresa eller Detsammaen
ocksåkonferens- företagsresor paketresoroch kan sepa-som vara men

tjänster.rata
KammarkollegietEnligt 12 § verkställer de utbetalningar, som

Resegarantinämnden beslutat.
återlämna inteKammarkollegiet skall enligt § säkerhet13 som

något ändamål.fyller regel torde detta ske efter ansökan denlängre I av
kontrol-ställt säkerheten. säkerheten lämnas bör kollegietInnan utsom

någonlera reseföretaget inte längre bedriver reseverksamhetatt som
ifrågavarandeomfattas säkerheten. Vidare bör kollegiet kontrol-denav

sådana förhållanden ilera kan föranleda säkerhetenatt tasatt som
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1967:106inträffa jfr.kanförekommit elleranspråk inte har prop.
återlämnas förstkunnanormalttorde säkerhetenf.. Därmed39 setts.

föreskrivs i 8ansökningsfristutgångenefter den somav
myndighetvilkenuttryckliga reglerresegarantilagen saknasI om -

frågorskallResegarantinämnden prövaKammarkollegiet eller som- Åter-stycket.enligt 6 § fjärdegarantimedelåterkrav utbetaldaom av
årsfrån 1967oförändrademellertid överförtskravsbestämmelsen har

bestämmelsenanslutning tillanförs itill denna laglag. förarbetenaI
inte börResegarantinämnden§nuvarande 12 attmotsvararsom

sådana direktuppgifteradministrativamed andrabelastas än som sam-
anspråk.får i Iställd säkerhetmed prövningmanhänger tasomav
åvila kol-administrationenövrigt bör praktiska skäl systemetavav

fårbakgrund det1967:106 5.39. Mot dennalegiet prop. anses
frågor återkrav utbe-Kammarkollegiet hanteraankomma att om av

garantimedel enligt 6 § fjärde stycket.talda

3.4.4 Resegarantinämnden

Ärende ianspråktagande enligt 9 § Rese-säkerhet prövas avom av
garantinämnden. organisatoriskt hänseende tillhör nämnden Kammar-I

f..kollegiet 1993/94:138 9se t.ex. prop. s.
består fyra ledamöter. deNämnden ordförande och andra Avav en

två företrädaövriga ledamöterna bland kanutses ansespersoner, som
två företrädakonsumentintressen, kanoch bland personer, som anses

antalföretagarintressen. varje ledamot skall finnas tillräckligtFör ett
varitOrdföranden för honom skall eller haochersättare. ersättare vara

ordinarie domare 10 § första stycket.
andraLedamöterna och förordnas regeringen 10 §ersättarna av

tvåstycket. Bestämmelsen innebär det skall finnasersättare attom
tvåkan företräda konsumentintressen och kanersättare som anses som

företräda företagarintressen. till regeringenDet avgöraär attanses upp
dessa 1995/96: 82 20.skall personliga 1prop.ersättareom s.vara

tvåNämnden beslutför ordföranden andra ledamöterochär ärnär
närvarande. beslut skall lika företrädare för konsumentintressenI antal

företagarintressenoch förstadeltaga 11 § stycket.
Om framkommerdet skiljaktiga meningar vid överläggningen

tillämpas föreskrifterna tvistemåli 16 omröstning i 11 §kap. RB om
andra stycket. innebär mening skall gällaDetta bl.a. denatt som
omfattas någonhälften meningnämndens ledamöter. Omänav mer av

fåtthar hälften och ordförandens bland dem, skallrösterna röst ärav
den meningen gälla 16 kap. 3 § RB.
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Ordföranden får nämndens vidta förberedandevägnarensam
åtgärder och ärendenavgöra mindre vikt. Vidare får ordförandenav
överlåta sådana uppgifter till handläggare vid Kammarkollegiet som
utför kansligöromål Resegarantinämnden 1 1 § tredje stycket. Som
ärenden mindre vikt i nämndens praxis sådanabl.a. ärendenav anses

frågorgäller principiell i vilka nämnden tidigare har tagitsom naturav
ställning. Delegeringen till tjänstemän vid Kammarkollegiet bör inte

beslut i omprövningsärenden prop. 1995/96: 182 f..19avse s.

3.4.5 Påföljder

Den uppsåtligen organiserar paketresa innan hansom mark-utan att,en
nadsför ha ställt säkerhet krävs enligt lagen kan enligt 14 §resan, som
första ådömasstycket l böter eller fängelse i högst år.ett

Samma påföljd kan enligt bestämmelsens andra stycke 2 ådö-även
återförsäljare begår gärning. återförsäljareAvmas ställdsom samma

säkerhet omfattar dennesäven till tillsynsmyndigheten anmälda
Återförsäljarenåtaganden arrangör. skall därför inte straffas enligtsom

detta lagrum, han underlåtit anmäla han anordnatatt ävenom att resor.
Motsvarande gäller för ställtarrangörer, säkerhet i denna egenskapsom

fungerat återförsäljare.även Inte hellermen kansom som arrangören
straffas med stöd detta lagrum för han sedan säkerhet ställtsav att
utvidgat sin reseverksamhet underrätta tillsynsmyndighetenutan att
prop. 1972:92 36.s.

I paragrafens andra stycke föreskrivs den uppsåtligen elleratt som
oaktsamhet lärrmar oriktiga uppgifter vid fullgörandeav uppgifts-av

skyldighet förelagts honom med stöd 5 § eller heltsom under-av som
låter fullgöra sådan uppgiftsskyldighetatt skall dömas till böter. För en
gärning innebär någon uppgiftsskyldigattsom lämnar oriktigasom
uppgifter skall inte dömas till gärningen belagd medäransvar, om
straff i BrB, vid bedrägerit.ex. enligt 9 kap. §l tredje stycket. Såsom

i avsnitt 3.4.3. kanangetts åläggande enligt 5 §ett även eventuellaavse
framtida förändringar verksamheten. För straffansvar krävs dockav att
åläggandet utformats tydligt ochett sätt närmare det eller deanger
förhållanden Det ligger i sakens åläggandetsom avses. börnatur att
innehålla tidsfrist för fullgörande anmälningsskyldigheten,en räk-av

frånnad viss konkret händelse prop. 1984/85:214en 14.s.
Vid vitesföreläggande enligt 4 och 5 §§ bortfaller straffsanktionena

14 § tredje stycket. Om underlåtenheten fullgöra uppgiftsskyldig-att
het enligt 5 § dels tidsperiod inte omfattasavser någoten vites-som av
föreläggande, dels period omfattas sådant föreläggande,en kansom av
den uppgiftsskyldige straffas för underlåtenheten under den första
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vitetträffasdå ställetihandeninte underperioden avsenare,men
14.1984/85:214prop. s.

efterendastfår väckasresegarantilagenåtal för brottAllmänt mot
stycket.fjärdeKammarkollegiet 14 §medgivande av

Överklagande,3.4.6 m.m.

Andrafår överklagas.inteoch 5 §§enligt 4beslutKammarkollegiets a
hosfår överklagasresegarantilagenenligtkollegietbeslut rege-av

stycket.§ förstaringen 15
skall gällasäkerhetbeslutfår förordnaKammarkollegiet att ett om
praktikenidetanförsförarbetenastycket. I§ andraomedelbart 15 att

förordnautnyttja möjlighetenbli aktuellt atttordeknappast attatt om
då beslutdet gälleromedelbartskall gälla änsäkerhetbeslut annatom

tidigare prop.högre beloppmedfastställa säkerhet änattom
16.1984/85:214 s.

tredje15 §får överklagasintebeslutResegarantinärrmdens
anspråkifel säkerhettagitdå Resegarantinämnden harfallstycket. I

stycket.fjärdeprövning 15 §tillfår ärendetnämnden ta nyupp
detmotiverats medhar i förarbetenai fjärde stycketBestämmelsen att

återförsäl-ellerråda huruvida detibland kan tvekan arrangörensärom
måste dåanspråk. Nämndeniskall görajarens säkerhet tas ensom

före-materialdetfrågan grundvalbedömningcivilrättslig somavav
för-tid.kort Dessamåste vanligtvis fattasligger. Nämndens beslut

vilafall kommahållanden i vissa kanmedför besluten ettattatt
uteslutaskan intetillfredsställande. Detunderlag inte helt attär ensom

iförebringas,fullständig utredning kandomstol, vid vilken etten mera
särskiltMed hänsynslutsats.tillavgörande kommer annanensenare

rimligtdetfår beslut,föras nämndenstill talan inte attmotatt synes
densitt beslut,sådan ändringnämnden bör kunna förordna attavom

ocksåbetalning kommerförrätteligen skulle hasäkerhet svarat ensom
få 1972:92 37.därför prop.att s.svara

nuvarandeför det3.5 Kostnader systemet,
m.m.

för statsverket3.5.1 Kostnader

tillsyn enligtår KammarkollegietsUnder 1998 uppgick kostnaderna för
underVidare sysselsattesresegarantilagen till 2,6 miljoner kr.ca

harår årsarbetskrafter tillsynsverksamheten. Därav4,2 i upp-samma
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skattningsvis årsarbetskraft gått för registerhållning, arkivering,en
diarieföring, registrering, bevakning säkerhetema kommer in i tidattav
och återlämnasde då de har upphört gälla påminnelseratt tillatt samt
företagen komma med säkerheter ochatt uppgifter förom nya
omprövning säkerhetens storlek. övrigAv tid, årsarbetskraf-av treca

uppskattningsvis 25 beräkningter, säkerhetemasavser procentca av
storlek och hantering i samband med beslut. Resterande tid kon-avser
troll de företag kollegiet har kännedom Denna kontroll skerav som om.
huvudsakligen i samband med handläggning ärenden rör pröv-av som
ning säkerhetens storlek.av

Kostnaderna för denna del kollegiets verksamhet har dock varitav
lägre normalt årän under 1998. Endast 85 de budgete-procentca av
rade medlen har tagits anspråk. ii Detta beror på sekreteraren Rese-att
garantinämnden heltid har varit sysselsatt med handlägga ersätt-att
ningskrav med anledning Expressresors konkurs och flera andraav
mindre konkurser inträffat året.under Normalt sekrete-ägnarsom sett

andel sinstörre arbetstid Kammarkollegiets tillsynsverk-raren en av
samhet avseende resegaranti. Detta fick konsekvens endast tvåattsom

årsarbetstiden kundeprocent egeninitieradägnas tillsyn seav
avsnitt 3.4.3.. I Kammarkollegiets verksamhetsplan har målsom

minst tio tidenangetts att skall användas för sådan tillsyn.procent av
Kostnaderna för Resegarantinämndens verksamhet uppgick årunder

1998 till 2,1 miljoner kr. åretUnder sysselsattes årsarbetskrafter4,5ca
i verksamheten. Som jämförelse kan under de tvånämnasen att
föregående budgetåren sysselsattes i verksamheten årsarbetskraften

år.per
Den drastiskt ökade arbetsbelastningen skall, redan har antytts,som

bakgrund Expressresor försattesmot i konkurs ises att oktoberav
1997. Företaget hade ställt säkerhet för 54 miljoner kr och vid ansök-
ningstidens utgång den januari7 1998 hade sju ansökningartusenca

ersättning kommit till nämnden. Resegarantinämndenom hade aldrig
tidigare hanterat konkurs denna storleksordning och under åren av
1998 prioriterade nämnden dessa ärenden. För klara denatt extraav
anhopningen ansökningar ersättning överfördes frånav om resurser
Kammarkollegiets tillsynsverksanhet till Resegarantinämndens kansli
och fyra handläggare anställdes förextra bereda ärendena hosatt
nämnden. Huvuddelen de hade fåttresenärer sinaav som resor
inställda fick ersättning under 1998. Så alla övrigasommaren gott som

fickresenärer ersättning under hösten år. Sammanlagt betaladessamma
drygt 50 miljoner kr tillut resenärerna.

Resegarantinämndens instruktion förordningen 1988:1584 med
instruktion för Resegarantinämnden innehåller inte någon bestäm-
melse kansligöromålen vidatt nämnden skall utförasom Kammar-av
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framgår regeringsbeslutkollegiet. i stället riksdags- och seDetta av
avsnitt muntlig överenskommelse mellan nämnden3.4.4.. Enligt en

beredning ansökningaroch kollegiet skall kollegiet fördock svara av
från föredragningersättning ställda säkerheter ochresenärer avurom
ärenden inför nämnden.

hålletfinansierasAdministrationen resegarantisystemet helt ochav
via Riksrevi-Kammarkollegiets ramanslag, dvs. statsbudgeten.över

årsionsverket i årliga till regeringenhar sin 1998 RRVrapport
1998:33 föreslagit regeringen införa avgiftsfinansie-övervägeratt att
ring administrationen resegarantier. Enligtavseende verket skulleav
detta kunna ske debiteras avgiftresearrangörernaattgenom en som

viss den ställda garantin.motsvarar procenten av

3.5.2 för reseföretagenKostnader

Utredningen har genomfört enkätundersökning reseföretagblanden
1999 hade ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Syftetsom sommaren

med undersökningen fåhar varit uppfattning dels reseföreta-att en om
kostnader för ställa säkerhet, dels vilken form säkerhetattgens om av
garantiutfärdarna i de allra flesta fall banker och försäkrings-som

bolag har krävt företagen för utfärda Frågeformuläretsäkerheter.attav
till företagen finns intaget bilagasom

tillfrågadeDe företagen totalt 492 st delades in i fyra olika katego-
rier efter storleken på den säkerhet de hade ställt hos Kammarkol-som
legiet. Samtliga företag hade ställt säkerhet för beloppettsom om
minst tio miljoner tillfrågades.kr I de övriga tillfråga-kategoriernatre
des slumpmässigt urval företag. En sammanställningett av av svaren
finns intagen i bilaga I avsnitt 3.6.4 redovisas sammanfattningen av
de synpunkter det nuvarande resegarantisystemet del desom en av
reseföretag har besvarat enkäten har lämnat. I det följande lämnassom

sammanfattande redovisning enkätsvaren.en av
Reseföretagens kostnader i huvudsak provisioner ochutgörs av upp-

läggningsavgifter till de banker och försäkringsbolag utfärdarsom
säkerheter. För utfärda säkerhetema kräver garantiutfärdarna dess-att

i sin säkerhet i form främst företagsinteckningar,utom tur spärradeav
medel och borgensförbindelser.

Antalet företag har besvarat enkäten har inte varit tillräckligtsom
för vågaskall någrastort dra säkraatt slutsatser beträf-man av svaren

fande företagens kostnader. gårDet vidare inte någradra säkra slut-att
hur bortfallet påverkar resultatetsatser enkäten. Uppgifternaom av

redovisas i det följande får därför innehålla vissa osäker-som sägas
heter.
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genomsnittligaDen provisionen för samtliga företag kan beräknas
till 1,54 garantibeloppet. med företag ställdI medprocent av gruppen
säkerhet tio miljoner kr kan genomsnittsprovisionen beräknas tillöver
0,64 det gäller företagenNär med säkerhet mellan och tioprocent. en
miljoner kankr den genomsnittliga provisionen beräknas till 1,17 pro-

tvåI de övriga kategorierna företagmed med ställd säkerhet undercent.
miljon kr kan genomsnittsprovisionen beräknas till 1,81en resp.

1,7 procent.

3.6 Synpunkter framförtshar densom

nuvarande ordningen

3.6. 1 Inledning

Som inledningsvis har i avsnitt 1.2 har utredningen under sittnämnts
arbete sammanträffat och diskuterat frågor rörande utredningsarbetet
bl.a. med advokater med erfarenhet konkursförvaltare itre störresom
reseföretags konkurser med företrädare för branschorganisa-samt
tionema Bussresearrangörsföreningen, Föreningen Flygresearrangörer,
Föreningen Turism i Sverige, Passagerarrederiemas Förening och
Svenska Resebyråföreningen. Vidare har utredningen sammanträffat
med den ideella utbytesorganisationen Youth For Understanding.
Dessutom frånhar det del de reseföretag har besvarat den ien av som
föregående avsnitt redovisade enkätundersökningen framförts synpunk-

den nuvarande resegarantilagstiftningen. I det följande lämnaster en
sammanfattande redovisning de synpunkter har lämnats tillav som
utredningen.

3.6.2 Konkursförvaltarna

Från de nämnda förvaltamas sida har bl.a. följande inhämtats.ovan
Som förvaltare väldigt beroendeär konkursföretagets personalman av
för bästa kunna avveckla företagetssättatt rörelse. Under konkur-

inledande skeden använde sig förvaltama därför reseföre-semas av
personal för kontakter med bl.a.tagens hotellägareresenärer, och trans-

Arbetet medportörer. hemtagning de resenärer strandsattaav som var
olika resmål utfördes under tidspress och någoti fall istor tog - -

anspråk personella hos den advokatbyråstora där förvaltarenresurser
verksam. Hemtagningsarbetet skulle knappast ha klaratsvar utanav

reseföretagens personal. Endast den personalen kunde nämligen någor-
lunda snabbt fram vettigt beslutsunderlag,ta exempelvisuppgifterett
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Kontakternaolika leverantörer.befann sig ochresenärer omom var

hela bra.fungerade dethandläggareResegarantinämndensmed stora
frånfå beslutemellanåt lång fram formellaför tiddetDäremot atttog

nämnden.
fåbordeframfört garantimedelförvaltarna har dessutomEn attav

i vidhunnitpåbörja vissa inte haranvändas för vägattatt resor som
dåsälja reseföretageteftersom möjligheternakonkursutbrottet, att

förbättras.skulle

m.fl.3.6.3 Branschorganisationerna

förVid sammanträffanden med Bussrese-utredningens representanter
arrangörsföreningen Föreningen Flygresearrangörer FRA,BRA,

Passagerarrederiemas FöreningFöreningen Turism i Sverige FörTur,
Resebyråföreningen Youth Understan-PRF, Svenska SRF Forsamt

ding framkom följande.YFU bl.a.
BRA: omkring i föreningen ställerDe 90 medlemmarna samman-en

årliglagd på Eftersom det hit-garanti mellan 100 och 180 miljoner kr.
tills har varit ovanligt konkurser i bussresebranschen, harmed större

från någon ställdadet betalats hundra kr demest ut ett tusensom avpar
uppgårresegarantierna. garantiernaMedlemsföretagens kostnader för

till två före-mellan garantibeloppet. Medlemmarna ioch procenten av
ningen alltså några året försäk-betalar miljoner till de banker ochom
ringsbolag utfärdar mindre med-garantier. framförallt deDet ärsom
lemsföretagen såupplever kostnaderna för ställa säkerhet äratt attsom
höga innebärdet problem. minska företagens kostnaderFöratt ett att
funderar någonBRA teckna form kollektiv försäkring föratt av
medlemmarnas räkning. därvid bildaMan har tänkt sig att en
branschfond och fondens avkastning för betalaskall användasatt att
försäkringskostnaderna. alternativEtt BRA överväger ärannat attsom
bilda branschfond och fondens tillmedel sedan ställs Kammar-atten
kollegiets förfogande ekonomiskasäkerhet för medlemsföretagenssom
åtaganden resenärerna.gentemot

FRA: Medlemmarna i FRA anordnar paketresearrangemang och
ställer följaktligen arrangörssäkerheter enligt resegarantilagen. Det
förekommer också resebyråeremellertid och vissa flygbolag,att stora

SAS, paketresor. inte säker-Dessa ställer dock normaltt.ex. arrangerar
het vilket konkurrenssnedvridande. Begreppetarrangörer, ärsom
paketresa luddigt. någotDetta till problem vidär ställerär som
tillämpningen bestämmelserna i resegarantilagen. Kammarkollegietsav
kontrollverksamhet Mångaobefintlig. medlemsföretagenär attanserav
kostnaderna för ställande säkerhet alltför höga. hel delEnärav
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medlemsföretag har därför försökt nedbringa kostnaderna attgenom
teckna resegarantiförsäkringar i utländska försäkringsbolag. Det mest
rättvisa dock det skapades med fond, där detettvore systemom en
enskilda reseföretaget betalar visst belopp till fonden för varjeett
såld paketresa.

MångaFörT medlemsföretagen väldigt små medär mycketur: av en
låg årlig omsättning för paketresearrangemang lO 000 20 000 kr.-
Det innebär därför påfrestningoerhört för dessa företagstoren att
ställa säkerhet minst 200 000 kr. En minimigräns nivåndenen om
har med andra ord klart etableringshindrande effekt. För minskaen att
den ekonomiska påfrestningen för småde företagen har FörTur tillska-

kollektiv resegaranti, bestårpat schablonmäs-en som av gemensamma,
sigt beräknade säkerheter. De säkerhetema fungerargemensamma
det viset FörTur för medlemmarnas räkningatt ställer säkerhet i form

betalningsutfästelse, har bestämts till lägre beloppav en vadänettsom
sammanlagt skulle ha krävts för de enskilda företagen vidaresom se i

avsnitt 3.4.2. Säkerheten består försäkring FörTur har teck-av en som
i danskt försäkringsbolag.nat Enligtett organisationen det nödvän-är

digt det tillskapas resegarantisystematt någon minirninivå.ett Ettutan
alternativ är innebärannat företagett system enbartattsom som

inom landet ställer lägre säkerhet företagarrangerar änresor som
till andra länder.arrangerar resor

PRF: Att paketresor mycket litenutgör del med-arrangera en av
lemsföretagens verksamhet. Skyldigheten ställa resegaranti innebäratt
därför inte något problemstörre för medlemsföretagen. Flera med-av
lemmama ställer säkerhet i EU-landän och ifrågasätterPRFettmer om
det inte tillräckligt företag ställer säkerhet i endast landettvore om ett
inom EU. Den nuvarande ordningen bör inte någonmed formersättas

fondlösning.av
SRF: Gränsdragningen mellan återförsäljareocharrangör ställer till

problem vid tillämpningenstora resegarantilagen. Frågan hurärav man
skall på tjänster, busstransfer, återförsäljaret.ex.se läggeren som en
till vid försäljningen paketresa. Det överhuvudtagetärav en stora
problem med tolkningen begreppen "paketresa", "arrangör" ochav
återförsäljare. Vidare borde det inte krävas säkerhet för paketrese-

säljs till juridiskaarrangemang Fondlösningarsom inteärpersoner.
bra.

YF U: Den verksamhettyp organisationen bedriver innehål-av som
ler enligt EG-domstolen dom den 11 februari 1999 i mål C-237/97av
AFS Intercultural Programs Finland REG I-825 inte de kompo-ry, s.

krävs för detnenter skall frågaattsom paketresa se vidarevara om en
i avsnitt 3.4.1. Av EG-domstolens dom följer alltså YFU:s ideellaatt
utbytesverksamhet för skolungdom inte betraktaär paketrese-att som
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verksamhet och den därför inte skall garantipliktig. Organisa-att vara
tioner sysslar med samhällsnyttigt arbete, ideell verksamhet,t.ex.som
bör fortsättningsvis frånundantas resegaranti. ideellkravet Omäven
utbytesverksamhet ocksåaktuellt slag enligt eventuell lag-av nu nyen

områdetstiftning skall omfattas garantikravet, fallbör det i vartav
införas någon form fondlösning. nämligen bästa altema-Detta detärav
tivet för ideella organisationer mindre företag.och

3.6.4 Reseföretagen i enkätundersökningen

Från reseföretagens håll har framförts följande.bl.a. Kostnaderna för
ställa säkerhet alltför höga. När garantiutfärdama ställer kraväratt

säkerhet i form spärrade medel medför detta ofta likviditetsproblem för
reseföretagen. Kammarkollegiets kontrollverksamhet ineffektiv. Detär
förekommer nämligen företag bedriver garantipliktig verksam-att som
het inte ställer säkerhet. Begreppet paketresa oklart.är

Vidare frånhar det flera mindre reseföretag, bl.a. med motiveringen
det krångligt,nuvarande föreslagits det tillskapasäratt systemet att en

resegarantiordning någonmed form fondlösning. mindreEtt deav av
företagen har dessutom framfört med omsättningresearrangöreratt en
understigande miljon kr och för flygtransportema anlitaren som en

har ställt resegaranti borde frånarrangör undantas skyldig-annan som
heten ställa garanti. Detta borde enligt företag också gälla deatt samma
situationer där använder sig reguljärflyg förresearrangören transpor-av

Det har också från företag framförts kritik det inteten. ett mot attpar
någotfinns försäkringsbolag på den svenska försäkringsmarknaden

berett försäkraär den här Någrarisker. företag harattsom typen av
efterlyst möjlighet ställa säkerhet deponera medel hosatt atten genom
Kammarkollegiet. Från företag har åsiktenuttryckts det bordeett att
införas lagstiftning reglerar vilken form säkerhet garanti-som av som
utfärdama får begära reseföretagen. Dessutom har den uppfatt-av
ningen framförts universitet, högskolor och andra skolor bör infor-att

de ordnar i regi kan betraktaattmeras om resor attsom egen vara som
paketresor och sådanadet i fall därmed föreligger skyldighetatt atten
ställa resegaranti.
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4 Internationell utblick

l Inledning

i Enligt sina direktiv skall utredningen undersöka hur den svenska
l lagstiftningen på området förhåller sig till lagstiftningen i övriga med-

lemsstater inom EU och vid behov kontakt med dessa. I detta kapitelta
beskrivs därför kortfattat hur skyddet för anordnat iresenärerna är

l olika europeiska länder. Redovisningen syftar inte till i detaljatt
i förhållandenabeskriva i land. I stället avsiktenär över-attresp. ge en

siktlig bild utländsk dock med betoning förhållan-nordiskarätt,av
den förhållandena i Storbritannien och i Tyskland. I kapitletsamt
redogörs vidare kortfattat för synpunkter och erfarenheter från vissa av
de intressenter berörda resegarantiordningamaär i Storbritan-som av
nien och i Tyskland.

4.2 Danmark

danskI finns årsedanrätt 1979 resegarantiordning med fondlös-en en
ning. Den nuvarande regleringen, Lov rejsegarantzybnd Lovom en nr.
315 af 14. 1997, årtillkommaj 1997 för säkra korrekt imple-att en
mentering artikel 7 i EG:s paketresedirektiv. I lagen föreskrivsav att
fonden, privat selvejendeär institution, under vissa förutsätt-som en
ningar skall bistånd kund kunde ingåttnär har avtalge etten om

rejsearrangement" medresearrangemang arrangör ären som
registrerad hos fonden. Detsamma gäller sådant avtal harnär träffatsett
med hos fonden registrerad förmedlare utomlands anordnaden av en

Med begreppet rejsearrangement i huvudsak paketresorresa. avses
enligt definitionen i den danska paketreselagen Lov pakkerejser,om
Lov 472 af 30. juni 1993, i allt väsentligtnr. stämmer överenssom
med definitionen i paketresedirektivet. Begreppet omfattar emellertid

vissaäven inte faller in under definitionenarrangemang som av en
paketresa. Det sig då bl.a.rör omfattarom arrangemang transportsom
och inkvartering där de enskilda tjänsterna ellerarrangörmen av en en
förmedlare varken har utbjudits eller sålts förhandgemensamt som

"paket". I lagförarbetenaett Folketingstidende 1996/97 2727s.
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bl.a. det exemplet fåkund begär bo visstnämns hotell,att att etten
inte ingår bland de hotell utbjuder. Omresearrangörsom som en rese-

sådanti tillmötesgårfall kundens begäran förarrangören ochett
kundens räkning träffar avtal inkvartering med det begärdaett om
hotellet och samtidigt säljer transporttjänsten resmålet,till det aktuella

det sigrör omfattas Ocksålagen. vissaettom researrangemang som av
kortvariga transporttjänster kombineras med andra s.k. turistmäs-som
siga tjänster faller kortare tidtrots att änresearrangemanget varar-
24 timmar och därför inte kan räknas paketresa undersom en -
lagens tillämpningsområde. I dessa fall krävs det dock det totala pri-att

för överstiger 000 danska påpekasl kr. Det i för-set arrangemanget
1arbetena till lagen a. s. regleringen inte enbart omfattar turistmäs- iatt

siga också affärsresor uppfyller kraven lutan attresearrangemang, som
för rejsearrangement omfattas lagstiftningen.ett iav

Med i lagen denarrangör tillfälligtvis antingenänannatavses som -
direkt eller förmedlare i utbjuder eller säljeregetgenom en namn-

till kunder. Vidare den i arrangörensresearrangemang anses som namn
utbjuder eller säljer förmedlare i lagensett researrangemang vara en
mening. lagenI definieras den förvärvar ettsom researrangemang som

kund. Såväl fysiska juridiska kan kunder. Omen som personer vara en
kund överlåter den har förvärvatett researrangemang, anses som

kund. Den i sin yrkesmässiga verksamhet för-arrangemanget vara som
medvärvar avsikt sälja den vidare dock inte kundatten resa anses vara

i lagens mening.
lagenI föreskrivs vidare och förmedlarearrangörer utomlandsatt av

anordnade skyldigaär registrerade hos fonden. fårDessaattresor vara
endast bjuda eller sälja de registrerade.ut Attärresearrangemang om
bryta regeln registrering straffbart.mot Förär ellerarrangörom att en

förmedlare fåskall registreras hos fonden krävs deen ställeratt en
individuell garanti säkerhet för sina förpliktelser. Säkerheten kansom
bestå betalningsutfästelse utfärdad bank eller försäk-av en ettav en
ringsbolag eller deponerat belopp. individuellaDenett garantin skall
beräknas grundval eller förmedlarensarrangörens omsättning.av
Med omsättning i lagen de fyra kvartalens faktureradeavses senaste
omsättning såldaavseende Minimibeloppet förresearrangemang.
registrering 300 000är danska kr. Detta belopp gäller tillupp en
omsättning 15 miljoner danska kr. Om omsättningen uppgår tillom
mellan 15 och 50 miljoner danska kr, skall garantin uppgå till miljon1
danska kr. I de fall omsättningen uppgår till mellan 50 och 100 miljo-

danska kr, skall garantibeloppet uppgå till 1,5 miljonerner danska kr.
För omsättning mellan 100 och 250 miljoner danskaen kr skall detom
ställas garanti 2 miljoner danska kr. Om omsättningenen överstigerom
250 miljoner danska kr, skall garantin uppgå till 2,5 miljoner danska kr.
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Eftersom charterresor flygmed innebära risk för fon-störreanses en
den andra tillämpasän förhöjd garanti-typer av researrangemang, en
skala för den För denna skall tillämpas krävs docktypen attav resor.

omsättningen rörande dessa skall minst 50utgöraatt procent av arran-
eller förmedlarens sådanagörens totala omsättning. I fall skall garantin,

omsättningen ligger i intervallet 10 till 25 miljoner danska kr,om
uppgå till miljon1 danska kr och, omsättningen ligger i intervalletom
25 till 50 miljoner danska tillkr, 1,5 miljoner danska kr. Om omsätt-
ningen uppgår till mellan 50 och 100 miljoner danska kr, skall garanti-
beloppet uppgå till 2,5 miljoner danska kr. För omsättning mel-en om
lan 100 och 150 miljoner danska kr skall det ställas garantien om
5 miljoner danska kr. I de fall omsättningen uppgår till mellan 150 och
200 miljoner danska kr, skall uppgågarantin till 7,5 miljoner danska kr.
Vid omsättning mellan 200 och 300 miljoner danska kr skallen om
garantin uppgå till 10 miljoner danska kr. Om omsättningen uppgår till
mellan 300 och 500 miljoner danska kr, skall det ställas garantien om
15 miljoner danska kr. I de fall omsättningen överstiger 500 intemen
700 miljoner danska kr skall garantibeloppet 25 miljoner danskavara
kr. För omsättning 700 miljoner danskaöver kr skall den ställdaen
garantin uppgå till 30 miljoner danska kr.

Därutöver skall de registrerade och förmedlarnaarrangörerna bidra
till fonden till den betala in belopp fem danskaatt krgenom ett om per
deltagare i Avgiften alltså heltett oberoendeärresearrangemang. av
resmål och längd. Fonden kan under vissa förutsättningarresans

p bestämma garanti- eller bidragsbelopp skallatt ett nedsättas eller bort-
falla helt. Om eller förmedlarearrangör har underlåtit i tidrätten attenl
betala in fastställt belopp, kan fonden bestämmaett ellerarrangörenatt
förmedlaren skall ställa förhöjd garanti. Som har fondenmesten upp-
gått till 100 miljoner danska kr. För närvarande innehåller fonden
omkring 50 miljoner danska kr.

Fonden leds styrelse med fem ledamöter närings-av en utsessom av
ministern. Kostnaderna för fondens administration täcks fondmedel.av
Fonden har kräva inrätt de upplysningaratt den sig behövasom anser
för undersöka lagen efterföljsatt eller för i visst fall under-om att ett
söka det föreligger risk för fonden drabbas ekonomiskom att av en
skada. Det straffbartär inte följa föreläggandeatt lämnaett attom upp-
lysningar.

I de fall1 ställs påett grund ekonomiska svå-researrangemang av
l righeter hos kan kundernasarrangören förskottsbetalningar ersättas ur
l fonden. Dessutom kan kund, påbörjatetten om researrangemang

avbryts grund ekonomiskaarrangörens förhållanden, krävaav
ekonomisk ersättning från fonden för den del betalningen mot-av som

värdet de tjänster kunden inte har kunnatsvarar utnyttjaav som genom
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inte fullföljts. Vidare skall fonden, i de fallharatt arrangemanget
frånsvårigheterekonomiska medför hemtransportarrangörens ettatt

resmål inte genomföras, ombesörjakan hemtransport de resenärerav
sådanhar blivit strandsatta. situation skall fonden vid behovIsom en

också antingen ordna övernattning och andra väsentliga förnödenheter
eller i efterhand dem rimlig ersättning för sinaresenärerna ge en
sådanakostnader för tjänster och Dessutom har fonden storavaror.

möjligheter skönsmässigt för förluster harersätta resenärenatt som
svårigheter,orsakats ekonomiska enligt för-kanarrangörens t.ex.av

vissa fall utgåarbetena i ersättning för inte utnyttjade presentkortännu
2730. Ett förs. exempel ersättning kan vissa kostna-ärannat att ges

uppståttder har till följd har avbeställtsatt ettsom av researrangemang
reseförmedlarea.s.. En efter konkurs tillresearrangörs attsom en ser

ocksåkan fullföljas kan fonden. Fondenersättasett researrangemang ur
kan medverka till genomförs. harDetta vidäven att ett arrangemang
några tillfällen skett i situationer där har gjort för-arrangör storaen
skottsbetalningar till flygbolag åtagandenoch hotell. Den hartypen av
fonden dock endast gjort dåi fall det har ekonomiskt fördel-ansetts
aktigt för fonden till fullföljs.att att ettse researrangemang

Alla har köpt paketresa danskt reseföretagresenärer ettsom en av
får inte registrerad ersättningäven fonden.researrangören ärom ur- -

Enligt lagen skall kundens ersättningskrav framställas till fonden
inom rimlig tid, dock årlängst efter det avslutatshar ellerett att resan
det har blivit uppenbart inte kommer genomföras.att attresan

När fonden har lämnat ekonomisk ersättning till kund dentaren
kundens kravöver eller, under vissa förutsätt-researrangörenmot

ningar, reseförmedlaren. Fonden kan vidare regressvis kräva ersättning
för sina utlägg avseende hemtransport bistånd frånoch denannat arran-

eller den förmedlaregör inte har uppfyllt sina förpliktelsersom
I de fall kundenresenären. har ersättningskravgentemot tredjemot

får med hjälp allmänna obligationsrättsliga regler avgöraman man av
fonden fåskall träda i kundens ställe. Om utländskom en researran-

grund ekonomiska svårighetergör inte kan åtagan-uppfylla sinaav
den, kan fonden i stället kräva ersättning för sina utlägg den garantiur

har lämnats den förmedlare har medverkat vid försälj-som av som
ningen researrangemanget.av

förstaI hand skall fondens krav täckas den individuella garantin.av
Om den otillräcklig, täcks återståendeär den delen fondmedel.av

Skyldigheten registrerad hos fonden gäller endastatt arrangörervara
och förmedlare för utländska etablerade iarrangörer är Danmark.som
Utländska frånarrangörer, utlandet marknadsförsom researrangemang
i Danmark, måste dock kunna visa de har ställt tillräcklig garanti.att
Fonden i normalfallet inte bistånd i de fall ärger ett researrangemang
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såltmarknadsfört utomlands. Syftet med detta förhindraoch är att att
utländska skall kunna utnyttja den danska garantiordningenarrangörer

sålts utomlands.avseende har Arrangemangresearrangemang som som
såltoch förmedlare registrerade hos fonden hararrangörer ärsom

fonden. fallutomlands täcks dock I dessa krävs emellertid attav rese-
har innefattat gränsöverskridande transporttjänst ocharrangemanget en

utgått frånhar såltDanmark. Ett ochatt resan researrangemang anses
marknadsfört utomlands bl.a. i de fall eller förmedlarearrangören en
har mottagit kundens beställning utomlands.

uppfyllaFör artikel 7 i paketresedirektivet föreskrivs arrangö-att att
och förmedlare, utbjuder någonpaketresearrangemangrer som som av

anledning inte ocksåtäcks fonden, skyldiga ställa tillräckligär attav
återbetalninggaranti för erlagda belopp och hemtransport kun-av av

den. Detsamma gäller och förmedlare från utlandetarrangörer som
sådanamarknadsför i Danmark.researrangemang

4.3 Finland

finländskI frågorregleras säkerhet enligt artikelrätt i paketrese-7om
direktivet lageni paketreserörelser 1080/94. fårPaketreserörelseom
enligt lagen sådanabedrivas rättssubjekt registreradeärav som som
idkare paketreserörelse. Med bedrivande paketreserörelseav av avses
anordnande, utbjudande eller förmedling paketresor enligt lagenav om
paketresor 1079/94. Definitionen begreppet paketresa i dessa lagarav
överensstämmer med paketresedirektivets definition begreppetav rese-
paket. Utländska företag får inte marknadsföra i Finland utan attresor

anslutna till det finländska resegarantisystemet.vara
För registrering krävs dels har bedriva näring i Fin-rättatt attman

land, dels har ställt erforderlig säkerhet. En skallatt researrangörman
ställa säkerhet hos Konsumentverket för den händelse han blir insol-att

Säkerheten skall och inkvarteringvent. trygga returtransport resenä-av
på resmålet fram till returtransporten,rerna returtransportenom resp.

inkvarteringen ingåtthar i avtalet. Vidare skall säkerheten omfatta
ersättning till konsumenten för förskottsavgiften då inhiberas ochresan
också för den del priset den avbrutna delenmotsvararav som av resan
då avbryts. Skyldighet ocksåställa säkerhet har förmedlareattresan en

för sådan utländsk räkning inte självresearrangörssom agerar en som
har ställt säkerhet enligt lagen. dåFörmedlaren skall ställa säkerhet i
händelse både och huvudmannens insolvens.av egen

Med idkareresearrangör paketreserörelse planeraravses en av som
och genomför paketresor och bjuder antingendem själv ellerutsom

förmedling näringsidkare. förmedlarDengenom av annan som resor
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reseförmedlare i lagensräkning betraktas därvidför arrangörens som
sådana förnäringsidkarejämställsMedmening. researrangörer som

någonpaketresorräkning bjuder t.ex.ut arrangeras av annan,somegen
någonåterförsäljeroch paketresorköperden som arrangeras avsom

också näringsidkareskallSom researrangörarrangör. anses enannan
till regul-biljetter berättigar medbjuder äntransport annatut somsom

charterflyg.järt flyg, dvs.
ingåttbetraktas har avtalskall denSom resenär ett omsom en

har delta iidkare paketreserörelse ellerpaketresa med rätt attsomen av
någon elleravtalmed stöd ett annan person en samman-av somresan

ingått sådan näringsidkare.slutning har med en
frånfatta befrielse skyldighetenKonsumentverket kan beslut attom

omfångbeaktande rörelsens och inteställa säkerhet, det med artavom
förordningen paketreserörel-nödvändigt med säkerhet. Ikan anses om

366/95 finns föreskrifter härom. Verket kan medgenärmareser
från skyldigheten ställa förskottsavgifter intebefrielse säkerhetatt om

avgiften uppbärs före ringa. Vidare kanuppbärs eller ärom som resan
ingårsådan befrielse inte i och det intemedges paketresantransportom

någonföreligger risk för avbryts i situation där idkarenatt resan en av
blir insolvent.paketreserörelse

Säkerheten skall enligt lagen paketreserörelser godkännasom av
borgen,Konsumentverket. Som säkerhet kan verket godkänna en annan

säkerhetsförbindelse försäkring. förarbeteneller I lagens sägs att en
annan säkerhetsförbindelse" kan säkerhetsarran-exempelvis ettvara

upprätthållserbjuds via fond eller stiftelsegemang som en en som av
dem bedriver paketreserörelse. Vidare anförs lagen föröppnarattsom
möjligheten godkänna andra säkerhetsarrangemangävenatt som
erbjuds branschorganisationer Regeringens proposition 32/1994. Iav
praktiken godkänner inte Konsumentverket försäkringar säkerhet.som
Orsaken försäkringsbolag innan utbetalningär haräger rättatt attrum
undersöka skador under till dagar.upp sex

denI nyssnämnda förordningen föreskrivs vidare borgen elleratt
försäkring kreditinstitut eller försäkringsanstalt har beviljatettsom en

tvåkan godkännas under förutsättningar. förstaFör det skall säkerheten
månaderupphöra gälla tidigast från den tidpunkt då den haratt tre som

ställt säkerheten har underrättat Konsumentverket detta. För detom
andra skall tiden för framförande krav månaderminst räknattreav vara
från dådet säkerhetens giltighetstid har löpt Vidare kan säker-ut. som

någothet godtas dokument med motsvarande säkerhet och verk-annat
ställbarhet. Den ställer säkerhet skall ha EES-områ-hemort inomsom
det.

måsteSäkerheten uppgå sådantill storlek, den kan bedömasatt
räcka till för de prestationer lagen föreskriver säker-att trygga attsom
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indi-skall bedömasstorleksäkerhetensFråganomfatta.skallheten om
bedömning base-Konsumentverketspaketreserörelse.varjeviduellt för

lämnarnäringsidkarenupplysningarpå deavseendesig i detta somrar
anmälatill verketskyldiganäringsidkareBerördatill verket. är att

Vidare krävspåverkar säkerheten.verksamhetenändringar i attsom
fullgörelseKonsumentverket föranspråkkan isäkerheten tas avav

paketreserörelsen harbedriverså denbetalningsförpliktelser snart som
har konstateratKonsumentverketi konkurs ellerförsatts attannars

insolvent.denne är
paketreserörel-beräkningsgrunder försinahar iKonsumentverket

förskottsavgifter huvud-försäkerhetensäkerheter attangett somsernas
månader haftårsmedelvärde deregel beräknas mestett sex somavsom

framgår säsongsfluk-det vidmotivuttalanden a. prop.förskott. Av att
bedriver paketreserörelseför denmöjligttuationer skall attsomvara

för högsäsongen.både och tilläggssäkerhetgrundsäkerhetställa enen
sådanvarjeberäkningsgrunder skallEnligt Konsumentverkets säsong

för och inkvarteringmånader lång. Säkerheten avbrottminst trevara
bruttoförsäljningen förgrundval vissaberäknas procentsatser avav

dååret försäljningsintäkternamånadden under eller ärsäsongen som
charterflyg ellerinkluderar medpaketresaNärstörst. transporten

såvidaockså inteflyg omfattareguljärt skall säkerheten returtransport,
flygbiljett. Säkerheten beräknasIATA-biljett användss.k.en som

längd.månatliga paketresansbasis det antalet resenärer samtav
påverkas flygresans längd, och den bestämsSäkerheten dessutom av

månad dåefter beräknade säkerheten förden den ärreturtransporten
ställs bestämshögst. Om säkerheten säsong, returtransport-som per

månaden varjeefter högst beräknad säkerhet undersäkerheten med
dygn beräknas säkerhetenFör paketresor längd högst 14säsong. ärvars

månadens resenärsantal, delsgrundval dels viss procentsatsav en av
flygresans längd.schablonmässigt belopp varierar beroendeett som

dels antaletFör längre paketresor baseras beräkningen säkerhetenav
varierar beroenderesdagar, dels schablonmässigt beloppett som

flygresans längd.
Det sammanräknade beloppet förskottsavgiftssäkerhet, avbrotts-av

och inkvarteringssäkerhet returtransportsäkerhet den säker-utgörsamt
het Påskall ställas hos Konsumentverket. begäransom av en researran-

kan säkerheten för ställas säkerhet,gör returtransporten separatsom en
vilken bara kan disponeras för ellerreturtransporten som en gemensam
säkerhet för flera researrangörer.

ianspråktagandeKonsumentverket beslutar säkerhet. Verketom av
bestämmer också den dag före vilken ersättningskall yrkaresenären ur
säkerheten. Fordringarna betalas eftersäkerheten det datu-utsattaur

Om den ställda intesäkerheten räcker till för samtligamet. att trygga
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ersättningsgilla kostnader enligt lagen, skall säkerheten i första hand
användas till betala kostnaderna för ochresenärernasatt returtransport
inkvartering på resmålet. Först dessa täcktanär kan säker-ärposter
heten i anspråk för betala övriga ersättningsgilla kostnader.tas Kon-att
sumentverket sköter också praktiska kring hemtagningarrangemang av
resenärer.

Konsumentverket den myndighetär bär huvudansvaret för till-som
enligt lagen. Länsstyrelserna och polisen lokala tillsynsmyndig-ärsyn

heter skall handla enligt verkets anvisningar. Myndigheterna skallsom
tillgång till alla de handlingar, uppgifter och övriga upplysningarges

behövs för tillsynen. Konsumentverket kan vid viteäventyrsom av
förelägga näringsidkare upphöra med viss verksamhet elleratten att
vidta åtgärd.viss Verkets beslut kan överklagas hos högsta förvalt-en
ningsdomstolen. Ett beslut gäller föreläggande vite får docksom av
inte överklagas, inte ändring söks i själva saken. fall dåI vite inteom
har förelagts kan näringsidkare förfarit uppsåtligen ellersom grovt
vårdslöst ådömas straffrättslig påföljd i form böter eller vid grovtav -
brott fängelse i högst månader.sex-

4.4 Island

isländskI finns årrätt sedan 1998 bestämmelser resegaranti i lagenom
11711994 organisation turistväseizdet lög skipulagferda-om av um
mála. Enligt lagen har kommunikationsdepartementet den centrala till-

turistväsendet.över Lagen föreskriver obligatorisksynen skyldigheten
ställa ekonomisk säkerhetatt för försäljning in- och utrikes paket-av

charterflyg till utlandet.samt Endast sådan resebyråresor haren som
fått drifttillstånd från departementet har säljarätt paketatt resor.

Regler paketresor lög 80/1994 alferdir finnsom liksom inr um
Sverige i särskild lag inte innehåller bestämmelseren som om rese-
garanti.

För kunna få tillståndatt driva resebyråett ställsatt vissa kraven
den sökande. Denne måste folkbokförd i Island sedan minst årvara ett
och i princip isländsk medborgare. Den medborgarevara är isom ett
EU/EES-land behöver dock inte uppfylla det gällande påkravetannars
isländskt medborgarskap. Sökanden skall vidare myndig fårochvara
inte på obestånd.vara

En juridisk kan också få tillstånd till resebyråverksamhetperson ett
under förutsättning företrädaren för bolagetatt myndigär och solvent.

En utländsk resebyrå önskar kontoröppna i Island måstesom ett
också söka tillstånd härför och ställa säkerhet en resegaranti för sin
verksamhet. Bland de anställda i sådant företag skall detett alltid fin-
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arbetaerfarenhetgedigenhar attfleraeller avensompersonernas en
föruppfyllasskallkrav ettYtterligare attresebyråbranschen.inom som
utländskadelvisbolag ägsisländsktellerbolagutländskt avett som

investeringutlänningarsi lagentillståndfåskallintressen ett omanges
näringsverksamheter.i

resebyrå femdetillstånd driva senastehaftsökanden harOm att en
hardriftengått eller stoppatsi konkursåren denna haroch annarsom

till-ansökanskallutnyttjas,behövthardärförsäkerhetenoch omom
avslås.stånd

. tillståndsinnehavarenresebyrå förfallertillstånd drivatillEtt att om
bortfallersäkerhetenomyndigförklarad,blirgår elleri konkurs om

tillståndsinnehavarenuppfyller reglernaintedeneller samt upp-omom
Island.hemvist ihahör att

visaresebyrå skall företagetför drivatillståndInnan attett enges
hemsäkerhet förekonomisktillräcklig transporterafinnsdet attatt en

råkar iföretageti händelsefrån utlandetkunden attresenären av
charterflygellerpaketresaköperdentrångmål. kundMed enavses som

resebyrå.hos en
blivit klartdet haråka efterhemönskar attOm attresenär genasten

åtagandensinafullgörasvårigheter inte kanråkat ochresebyrån ihar
tillbakaåterstår betalasvärdet detpå vanligt skallsätt, resanavsomav

säkerheten.ur
slutförakantillockså förpliktadResebyrån resenärerär attatt ense

ursprungliga planen.med denöverensstämmelsepåbörjad ipaketresa
anordnade paketresor.såväl utrikesin-Det gäller som

kundenåterbetalning detocksåSäkerheten skall garantera somav
harintepaketresaförväg fördelvis betalt i ännuhelt eller har somen

går i kon-resebyrån driftstömingar ellerpåbörjas drabbashunnit avom
betalning harstyrkakundenåligger sedvanligtkurs. Det sätt attatt

gjorts.
betalat ikunden harallt det överensstäm-Reglerna innebär att som

säker-skall täckasbeställd paketresavillkoren förmelse med aven
sådantgällaså slutföra kanskall kunna Detheten hanatt somresan.

delarhyrbil och andraövernattning,flygbiljetter, hotellkostnader som
också olikasigkandirekt ursprungliga paketresan. Detden rörarör om

teaterbiljetter ellerbegivenheter köpkulturella t.ex.typer avsomav
biljetter till konserter.

sådantgarantinföreligger ingen skyldighetDet ersättaatt somur
ingår förhand planeradeinte i denkunden kan ha köpt ochextra som

och beställda paketresan.
resebyrånsgrundinte kunnat slutförasOm paketresa har aven

fått hemresa,driftstopp haroch departementet resenäremasarrangera
återstående garantin.delentäcks endast den av resan av
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Den har kunnat slutföra paketresa i enlighet med detsom en
ursprungliga avtalet säkerheten har tagits i anspråk kanattgenom
givetvis inte någraställa ytterligare krav arrangören.

Om kunden endast köpt charterflyg och inte några ytterligare tjän-
hotell hemresan ocksåster är täckt säkerheten.som m.m., av

Kunden har endast till ersättningrätt för direkt ekonomisk förlust
förmögenhetsskada, inte för skador ideell psykiskt obe-men artav
hag, besvär och liknande.extra

Om resebyråns verksamhet ställs in, skall kunderna skriftliggöra en
framställan betalning för sina fordringar 60 dagar efter detom senast

resebyråns obestånd har offentliggjorts.att Fordringama skall styrkas
på sedvanligt företeendesätt biljetter och kvitton o.d. Depar-genom av

den framlagdaavgörtementet dokumentationen tillräckligärom som
bevis. Det departementetär betalningavgör utgåskallsom om ur
säkerheten.

Resebyrån får lämna säkerheten i kontanta medel till departementet
eller i departementets till godkänd bank eller finansinstitut.namn en ett
Säkerheten kan också bestå bankgaranti eller försäkring frånav en en

försäkringsbolag.ett
Resebyrån skall ställa säkerhet det högstaen motsvararsom treav

alternativ, beräknas den del verksamheten lagenligtsom av som
måste täckt säkerhet. Enligt det första beräkningssättetvara skallav
säkerheten beräknas till beloppett 70motsvararsom procent av
omsättningen för de två varandra följande bästa försäljningsmåna-
derna. Den andra beräkningsmetoden innebär 40att tar procentman av
omsättningen de fyra varandra följande bästa försäljningsmåna-av
derna. Enligt det tredje alternativet skall säkerheten beräknas till ett
belopp 20motsvarar omsättningen för år.som heltprocent av ett

Säkerheten får dock aldrig lägre miljon isländskaän kronor.vara en
Departementet har krävarätt högre säkerhetatt det sigrören om om en
särskilt riskfylld verksamhet eller det klartär säkerhetenom attannars
inte kommer räcka företaget går iatt konkurs eller verksamhetenom
stannar.

För kunna uppskatta säkerhetensatt storlek hos sökande fören som
första gången söker tillstånd driva resebyråett skall denneatt lämnaen
in utförlig plan verksamheten och ekonomin fören innevarandeom och

år.nästa Departementet skall värdera planens förutsättningar och har
därför begära fårätt delatt avtal och andraatt dokumentta detav som

nödvändiga för uppskatta planen och kananser att därvid hjälpta av
auktoriserade revisorer.

.Departementet granskar regelbundet företagets ekonomiska situa-
tion med ledning information företaget årligen måste lämna.av som
Med denna information underlag och efter ha inhämtat yttrandesom att
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säkerhetensdepartementetfrån auktoriserad revisor avgör omen
skall ändras.belopp

årsräkning denfått revideradharinteOm departementet senasten
tillståndet drivaåterkallaapril, har departementet30 rätt attatt rese-en

isäkerhetsbeloppethar höjttillståndsinnehavare intebyrå. Om en
fåttmånad efter hanbeslutenlighet departementetsmed attsenast en

tillståndet.förfallerdel beslutetav
resebyrån.tillståndet drivatillgäller lika längeSäkerheten attsom

tillståndsperioden, skallotillräcklig underbedömsOm säkerheten vara
fullgjort sintillståndsinnehavaren hartillståndet återkallas till dess

fråga storlek.garantinsskyldighet i om
minska den departementetsfår återkalla ellersäkerhetenIngen utan

blir nödvän-resebyrå faller dettillstånd. Tillstånd bortdrivaatt omen
resebyråns driftstopp eller kon-säkerheten grunddigt användaatt av

blivitåterstår sedan alla fordringarnågot säkerhetenkurs. Om av
återställas.betalda, skall överskottet

4.5 Norge

pakkereiselovenpakkereiser regle-lov 1995I 25. 57augustav nr. om
paketresedirektivetfrågor enligt artikel isäkerhet 7 genomras om

reisegaranti.bestämmelser resegarantiom
i Danmark, valt fondlösningI norsk har liksom serätt enman,

fondavsnitt resegarantiordningen administreras4.2.. Den norska av en
Reisegarantifondet, organiserad stiftelse. Fonden kanär som ensom

sådana pålagor efterlevna-besluta nödvändiga förär tryggaattom som
den resegaranti. Exempelvis fonden beslutabestämmelserna kanav om

skyldighet ställa resegaranti liksom garantins storlek. Fon-attom om
sådana frågordens beslut i överklagas till Naerings- energideparte-og

mentet.
Den enligt lagen skyldig ställa resegaranti.är arrangör är attsom

förfrågan frånskall fonden tillräckligArrangören kunna visa att
säkerhet ocksåställd. Vidare skall iresegaranti ställas denär av som

återförsäljarelagens mening formidler paketresa pakkereiseär av
för utländsk såvidaräkning, inte visasdet den utländskaarrangörs att

sådanhar ställt säkerhet.arrangören
Arrangör i lagens mening den organiserar paketresor, ochär som

sådanautbjuder och säljer antingen åter-själv ellersom resor genom en
försäljare. återförsäljareMed i lagen utbjuderden eller säl-avses som
jer paketresor organiserade Enligt lagen förelig-är arrangör.som av en

frågapaketresa det förhand organiseratnär är ettger en om arrange-
säljs eller marknadsförs till samlat pris, ochettmang som som varar
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längre 24 timmar eller inkluderar övernattning. Vidare förut-än som
innefattar och inkvartering intesätts att arrangemanget transport som

uteslutande led i någottransporttjänst. Saknasär deatt anse som en av
två sistnämnda inslagen krävs omfattar någonatt arrangemanget annan
turisttjänst inte direkt knuten till eller inkvartering,är transportsom
och väsentlig delutgör arrangemanget.som en av

Resegaranti bådeskall ställas i form individuell och kollektivav
garanti. Närmare bestämmelser beräkningen individuell och kol-om av
lektiv garanti finns forskrifti 10. 1996 reisegarantzfor-mai 422nr.
skriften, utfärdats Naárings- energidepartementet.som av og

Den individuella bestårgarantin i bank eller försäkrings-att etten
bolag förhållandei till fonden utfäster sig vid anfordran betalaatt ett
belopp täcker den garantipliktiga omsättningen vid varje tidpunkt.som

Företag anordnar, utbjuder eller försäljer paketresor uteslu-som
tande till resmål inom Norge skall ställa garanti för beloppett om
50 000 norska kronor. företagFör anordnar, utbjuder eller försäl-som
jer paketresor till utlandet skall den garantipliktiga omsättningen beräk-

grundval den genomsnittliga budgeterade omsättningen förnas av
de sammanhängande kalendermånader månadendär den andra hartre
högst budgeterad omsättning för kommande år. Ifall budgeten för de tre
månaderna visar sig lägre den redovisade omsättningen föränvara
motsvarande högsäsongsmånader året,under det läggs dettatre senaste
redovisningstal till grund för beräkningen den garantipliktigaav
omsättningen, såvida inte fondens finnerstyrelse den budgeteradeatt
omsättningen i stället bör läggas till förgrund denna beräkning. Den
individuella garantin skall beräknas till 250 000 norska kronor ifall den
sålunda beräknade garantipliktiga omsättningen understiger detta
belopp. Därefter skall den individuella garantin beräknas till 100 pro-

garantipliktig omsättning mellan 250 000cent och 2 000 000av en nor-
ska kronor, 75 garantipliktig omsättning mellanprocent av en
2 000 000 och 5 000 000 norska kronor och 50 garanti-procent av en
plikti omsättning mellan 5 000 000 och 20 000 000 norska kronor. Förg
den del den garantipliktiga omsättningen överstigerav som
20 000 000 norska kronor skall det ställas individuell garanti ären som
lika det överskjutande beloppet. Omstor endast mindre delsom en av
den garantipliktiga omsättningen paketresor måltill utanföravser
Norge kan fondstyrelsen medge den individuella garantin fastställsatt
på vidsätt reseverksamhet enbart mål inom Nor-samma som som avser

Styrelsen kan ocksågränser. besluta den garantipliktigages att omsätt-
ningen skall fastställas grundval fördelning omsättningenav en av
mellan resmål i och utanför Norge.

I lagmotiven anförs lagen inte ställer några hinderatt mot attupp
låta utländska banker och försäkringsbolag ställa individuell garanti.
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erhållerfleraheller arrangörer gemensamtintehindrarLagen att
tillräckligkundenså längegarantiutfärdareviagaranti gessomen

EES-utanförgarantiutfärdarefrågaigällerDettasäkerhet. även om
detgodtaFonden kan18.1994-95for attområdet 71Ot.prp. s.nr.

medelexempelvis i formsäkerhet, ettbetryggandeställs avannan
bankkonto.spärrat

tillinbetalaspenningbeloppbestårgarantinkollektivaDen somav
kollektiva skall kunnagarantinimedlen den tasfonden. Avsikten är att

indivi-täcksinteersättningkravanspråk reglerai för avatt som
duella garantier.

uteslu-försäljer paketresorellerutbjuderanordnar,Företag som
beloppinbetalatill fondendärvidresmål skallinom Norgetande till ett

företaggarantin. Deindividuellatvå den somprocentmotsvarar avsom
förutomutlandet skalltillpaketresorförsäljerutbjuder elleranordnar, -

betala 1omsättningengarantipliktigatvå den procent avprocent av -
kro-000 norska000250 000 och 1mellangarantipliktig omsättningen
och000 000omsättning mellan lgarantipliktig0,75 procent av ennor,

omsättninggarantipliktig0,50kronor,2 000 000 norska procent av en
0,25kronor000 000 norskamellan 2 000 000 och 5 procentsamt enav

docknorska kronor,000 000överstiger 5omsättninggarantipliktig som
norska kronor.aldrig 15 000änmera

från skyldig-medge undantagenskilda falliFondens styrelse kan
Om detgarantins storlek.nedsättningheten säkerhet ellerställaatt av

likasåfondstyrelsenomständigheterna kantillmotiverat med hänsynär
deskulle följavadfastställa garantibelopphögre änännu nyssavsom

iskyldigaberäkningsgrunderna.beskrivna Arrangörer är att annonser,
medenlighetställts igaranti harresebroschyrer o.d. upplysa attom

reisegarantiforskriften.pakkereiseloven och
fråndirektsäljer paketresorfrån andra EES-länderArrangörer som

i Norge,självständig förmedlaredet andra landet eller t.ex.genom en
ställafrån skyldighetenresebyrå, undantagnanorsk är attgenom en

skall behövainteförutsättning förnorsk resegaranti. En arrangörenatt
tillräcklig säkerhethar ställtställa dock dennenorsk resegaranti är att

enligt hemlandets regler.
veder-kundensanspråk återbetalningförResegarantin kan itas av

åter-betalningsförmåga Omhoslag i händelse bristande arrangören.av
hosbetalningsviljabristande arrangörenbetalning uteblir grund av

sedvanligtgällande sitt kravkunden dock hänvisad tillär göraatt
dåfrån fonden i fallfåinte ersättning arrangö-Kunden kan hellersätt.

underlåtithar garanti enligt lagen.ställaattren
återbetalning kun-förVidare säkerhettjänar resegarantin avsom

tillhandahålla paketrese-dens vederlag ifall arrangören vägrar att en
pånågon hartjänst på beteende hosgrund rättsstridigt uppträttsomav
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lagmotivenarrangörens Ivägnar. exempel kunden harnämns attsom
betalat paketresan resebyrå, inte vidareförmedlar betal-genom en som
ningen till Om påarrangören. grund häravarrangören till-vägrar att
handahålla den aktuella paketresetjänsten, fåkan kunden ersättning ur
resegarantin a. 19.prop. s.

Vid reseavbrott tjänar garantin säkerhet för återbetalningsom av
den del vederlaget uteblivna prestationer. Därutövermotsvararav som
tjänar garantin säkerhet för utgifter avseende uppehälle och andrasom
nödvändiga utgifter under tiden innan hemresan påbörjas.kan Ifall

ingår i paketresan, omfattar ocksåtransport garantin utgifter ärsom
nödvändiga för forsla kunden till platsen för eller någontillatt avresan

plats varit avtalad mellanannan parterna.som
Framställning ersättning resegarantin skall till fondengörasom ur

inom månader Ärfrån det paketresan skulle ha varit avslutad.attsex
ersättningskravet obestritt, utbetalning dröjsmål.görs fallIutan annat
kan utbetalning ske först då tvisten rättskraftigt avgjord.är Om det
finns skäl framförda krav kommer uppgå tillatt beloppanta att att som
överstiger den individuella garantiutfâstelsen, kan utbetalning ske först
sedan fondens styrelse har skaffat sig överblick kraven. Vidöver rese-
avbrott kan fondstyrelsen dock anspråki garantimedel i den utsträck-ta
ning bedömer detta nödvändigt förär tillvarata kunder-attsom man att

intresse, för hemtransport.t.ex.nas
Vid utbetalning kan fonden regressvis helt återkrävaeller delvis

utbetalda belopp den har föranlett utbetalningen. dåI fall ersätt-av som
ningskraven överstiger såväl den individuella garantin medlen isom
den kollektiva garantin kan fonden lån för täcka kraven.ta attupp

Överträdelse bestämmelserna resegaranti bestraffas medav om
böter eller fängelse i högst månader.tre

4.6 Storbritannien

4.6.1 Inledning

För informera sig resegarantisystemetatt i Storbritannien och denom
praktiska tillämpningen den brittiska regleringen har företrädare förav
utredningen besökt London och där sammanträffat med representanter
för Department of Trade and Industry DTI, Civil Aviation Authority
CAA, The Association of British Travel Agents Ltd ABTA och
Trading Standards Department. I avsnitt 4.6.2 lämnas redogörelseen
för gällande Vidarerätt. i avsnitt 4.6.3görs kortfattad redovisningen

de synpunkter och erfarenheter framfördesav vid de besöksom som
gjordes i London.
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4.6.2 Gällande rätt

två äldstai olika lagar. Denbrittiska resegarantisystemet reglerasDet
The Civil Travel Organisers Licensing Regu-dessa AirAviationav -

tillkomlations kallad ATOL-lagen1995 1995 No. 1054 nedan -
år gången år Paketresedirek-1995.redan 1972 och reviderades senaste

Travel,år The Packagetivet brittisk 1992införlivades med rätt genom
Package Regulations 1992 1992Package Holidays and Tours

brittiska paketrese-3288. sistnämnda lagen nedan kallad denNo. Den
isäljs utbjuds till försäljninglagen, omfattar paketresor ellersom som

Storbritannien Nordirland, regleringen i paketreselagenoch motsvarar
och resegarantilagen.

I ATOL-lagen, gäller för omkring 85 alla paketresorprocentsom av
säljs återförsäl-i Storbritannien, bl.a. den ellerarrangörattsom anges

jare säljer flygpaketresor där sker medresenärentransportensom av
måste fåha särskild licens Air Travel Organisers Licence för atten

Ävensälja återförsäljare måstesäljer enbart flygresor haresor. som en
sådan licens. Kravet licens gäller emellertid inte för flygbolag denär
säljer sina flygresor. Licensen gäller endast för försäljning ettegna av
visst antal Om reseföretag reseförsäljningenmärker kom-ett attresor.

överstiga tillåtna måstedet antalet, begära licens föratt ytter-mer man
ligare I ATOL-lagen föreskrivs den bryter lagen kanatt motresor. som
dömas till böter.

licens måste återförsäljarenFör skall beviljas ellerarrangörenatt en
reseföretaget uppfylla de krav ställs den myndighet,som upp av
CAA, administrerar licenssystemet. Bl.a. krävs det reseföreta-attsom

låter utfärda individuell betalningsutfästelse förmåntill förget en
CAA. Säkerheten, beståskall beräknas CAA, kan betal-som av av en
ningsutfästelse utfärdad bank eller försäkringsbolag. Säker-ettav en
hetens storlek skall beräknas grundval reseföretagets omsättning.av
Vid beräkningen ocksåkan hänsyn till faktorer,andra verk-tas t.ex.
samhetens Minimibeloppet för den individuella uppgårgarantin tillart.
10 000 brittiska pund. Säkerhetema brukar i de flesta fall uppgå till
mellan lO och 20 den garantipliktiga omsättningen. Rese-procent av
företagens kostnader för betalningsutfästelsema uppgår till mellan 0,2
och 9 det utfästa beloppet. Vidare administrerar CAA,procent av

individuellade betalningsutfästelsema, kollektiv reservfondutöver en
finansieras avgifter frånmed reseföretagen. det licensieradeOmsom

reseföretaget påhamnar obestånd påbörjasoch inte kan elleren resa
har avbrutits, använder CAA i första reseföretagets betalnings-hand
utfästelse återbetalningför förskottsbetalningar och för att transpor-av

hem strandsatta från användsMedel fonden endast i deresenärer.tera
fall den individuella betalningsgarantin otillräcklig.har visat sig vara
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Enligt den brittiska paketreselagen skall dvs.resenärens motpart,
återförsäljare,paketresans eller återbetal-ställa säkerhet förarrangör

ning erlagda belopp och hemtransport Undantagnaresenären.av av
från lagens tillämpningsområdeden dock paketresor licens-är ärsom
skyldiga enligt ATOL-lagen. brittiskaDen paketreselagen tillämpas
således endast beträffande paketresor där det inte finns någon flyg-

Ävenmed i paketet. fårenligt denna reglering säkerhetematransport
anspråki endast i de fall reseföretaget obeståndhar hamnat ochtas

detta har tilllett paketresa har avbrutits eller den inte har kun-att atten
genomföras. I den brittiska paketreselagen föreskrivs reseföre-nat att

åtminstone skall säkerhet har ställts detaget sättgarantera att ett av
i lagen. Det finns i denna lag straffbestämmelseävensom anges en som

föreskriver den inte har ställt säkerhet i enlighet med lagensatt som
krav kan dömas till böter.

Enligt ide lagen angivna ställa säkerhet skallsättenett att ettav
auktoriserat kreditinstitut utfärda betalningsutfästelse förmåntill fören

för ändamålet DTI godkänd organisation, i vilken reseföretaget ären av
medlem. För närvarande finns det sju sådanastycken godkända organi-
sationer. Enligt lagen skall betalningsutfästelsen uppgå till beloppett

skäligen kan reseföretagets åtagandeekonomiskaantas motsvarasom
avseende erlagdaresenärerna penningbelopp. fall fårIgentemot vart

betalningsutfästelsen inte understiga minimibelopp kan räknasett som
fram två i lagen angivna Enligt förstaden metoden skall mini-sätt.
mibeloppet beräknas till belopp minst 25ett motsvarar procentsom av
vad reseföretaget uppskattar kommer i ersättningatt att mottagaman
för sålda paketresearrangemang årunder frånräknat den tidpunkt dåett
betalningsutfästelsen skall börja gälla. Enligt det andra beräkningssättet
skall minimibeloppet beräknas till det maximala belopp avseende betal-
ningar för inte fullgjordaännu reseavtal reseföretaget vid varje tid-som
punkt kan inneha. Enligt lagen skall reseföretagetantas anmäla det
lägsta dessa belopp till den godkända organisationen därefterav som
skall ställning till detta belopp innebärta tillräcklig säkerhet.om en
Om organisationen det anmälda säkerhetsbeloppet otillräck-att äranser
ligt, skall organisationen bestämma säkerhetens storlek. Normalt brukar
den här betalningsutfästelser beräknas tilltypen beloppav ett som upp-
går till mellan 17 och 25 den garantipliktiga omsättningen.procent av

I lagen vidare variant ställande säkerhetanges en annan av av
betalningsutfästelse. I dessa fall skall betalningsutfästelsengenom

uppgå till belopp det lägsta beloppetett antingenmotsvarar detsom av
maximala belopp avseende betalningar för inte fullgjordaännu rese-
avtal reseföretaget vid varje tidpunkt kan inneha ellersom antas ett
minimibelopp skall beräknas i lagen angivet Det sist-ett sätt.som
nämnda beloppet skall därvid beräknas till beloppett motsvararsom
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minst tio vad reseföretaget uppskattar kommer attprocent attav man
sålda år fråni ersättning avseende paketresor under räknatettmottaga

dåden tidpunkt betalningsutfästelsen skall börja gälla. säkerhetFör att
få ändamåletskall ställas detta emellertid för god-krävs densätt att

kända organisationen särskilt försäkringhar reserverade medel eller en
uppgår tillräckligt förtill belopp uppfylla lagens kravärett attsom som

ersättning till de flesta fall brukar säkerhetema,Iresenärerna. när
det gäller beräknas till belopp lOarrangörer, ett motsvararsom ca pro-

återförsäljareden garantipliktiga omsättningen. För brukarcent av
säkerheten bestämmas betydligttill lägre belopp. l likhet med regle-ett
ringen enligt förstaATOL-lagen används i hand den individuella betal-
ningsutfästelsen återbetalningför förskottsbetalningar och förav
repatriering.

Dessutom i lagen säkerhet kan ställas reseföre-att attanges genom
hos försäkringsbolag tecknar försäkring förmåntill förtaget ett en rese-

Försäkringen skall täcka kostnaderna för återbetalningnärerna. av
erlagda belopp och för hemtransport. Reseföretaget i dessa fall skyl-är
digt säkerställa varjedet enskilt framgårreseavtal för-att att attav en
säkring har tecknats till skydd för Några villkorresenären. som
inskränker försäkringens giltighet tillåts därvid inte. I Storbritannien
finns för försäkrardet tvånärvarande endast försäkringsbolag densom
aktuella risker.typen av

Slutligen i lagen det belopp har betalatresenärenattanges som
till reseföretaget kan hand för räkning särskildresenärenstas om av en
förvaltare intill dess den avtalade har genomförts förvaltar-att resan
skap. Kostnaderna för administrera förvaltarskapet skall betalasatt av
reseföretaget.

brittiskaDen paketreselagens efterlevnad bevakas antal lokalaettav
myndigheter Trading Standards Department, inom sina geografi-som
ska områden har bevaka efterlevnaden all konsumentlagstiftning.att av
I Nordirland skall detta ombesörjas The Department of Economicav
Development.

4.6.3 frånSynpunkter berörda intressenter

Vid utredningens sammanträffanden med företrädarna för DTI Depart-
of Trade and Industry, CAA Civil Aviation Authority,ment ABTA

The Association of British Travel Agents Ltd och Trading Standards
Department framkom bl.a. följande.

DTI: Det brittiska resegarantisystemet har hittills fungerat mycket
bra. Såvitt känt har det inte förekommit något fall där samtliga krav
från berörda inte har täckts.resenärer Inte heller känner någottillman
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fall där hemtransport drabbade inte har fungerat. Möjligt-resenärerav
vis finns det behov reglera metoden ställa säkerhetett att attav genom
förvaltarskap. dåVad kan tänka sig införa regler detär görattman som
möjligt för myndigheterna ingående kontrollera ställandeatt mera av
säkerhet förvaltare.genom

Individuell betalningsutfästelse kombinerad med kollektiven
reservfond den vanligasteär metoden ställa säkerhet inom den britti-att
ska paketreselagens tillämpningsområde. Det vanligastenäst sättet
inom det ställa säkerhetär individuell betal-systemet att genom en
ningsutfästelse reservfond. Troligtvis används möjligheternautan att
ställa säkerhet försäkring eller förvaltarskap i mycket litengenom
utsträckning. Metoden ställa säkerhet försäkring användsatt genom
förmodligen endast nyetablerade företag inte säljer paketresorav som
där sker med flyg och någontransporten anledning tillåtsintesom av

bli medlemmar någoni deatt godkända organisationerna. För denav
kategorin företag finns någondet inte möjlighet utnyttja de olikaav att
varianterna med individuella betalningsutfästelser. CAA har bra kon-
troll marknaden, vilket innebär det knappast förekommer någraatt
licenspliktiga reseföretag säljer paketresor ha licens.utan attsom

CAA: Myndighetens verksamhet med licenssystemet sysselsätter 85
årsarbetskrafter och kostar fyra miljoner brittiska åretpundca attom
administrera. råderDet mycket god konkurrens mellan banker ochen
försäkringsbolag detnär gäller erbjuda individuella betalnings-att
utfästelser, bl.a. finns det del utländska försäkringsbolag erbju-en som
der den här tjänster.typen av

ABTA: ABTA deär organisationer har godkänts fören av attsom
administrera resegarantiordningen enligt den brittiska paketreselagen.
Organisationen har två reservfonder. Ansvaret för förvaltningen fon-av
derna ligger försäkringsbolag. Vid beräkningenett de indivi-av
duella säkerheterna hänsyn inte bara till reseföretagenstas omsättning,

andra faktoreräven kan påverkautan säkerhetens storlek. Som exempel
kand företagnämnas fåtthar mångaatt klagomålett kan krävassom

högre säkerhet.en
Trading Standards Department: Det brittiska resegarantisystemet

har hittills fungerat relativt bra. En nackdel för myndighetenstor är
dock inte har befogenheteratt arbeta förebyggande,man att t.ex.

aktivt söka företag föratt kontrolleragenom de har ställtattupp om
säkerhet, endast kan ingripautan iatt de fall det föreliggerman en
misstanke viss styrka reseföretag inte följer deatt aktuellaav ettom nu
reglerna. Detta medför myndigheten enbart kanatt förhål-ettagera
landevis stadium. Systemet med förvaltarskapsent har mycket stora
brister, eftersom det sättet ställa säkerhet i princip heltäratt oreglerat.
Exempelvis saknas det möjlighet kontrollera företag verkligenatt att ett
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någotin medel särskilt konto. Inte heller finns detsätter ett som
någonförbjuder anställd hos det bolag skall ställaäratt som som

säkerhet den skall förvalta de medel har tillöverlämnatsär som som
särskild förvaltning.

4.7 Tyskland

4.7.1 Inledning

För informera sig resegarantisystemet i Tyskland och den prakti-att om
ska tillämpningen den tyska regleringen har företrädare för utred-av
ningen besökt Bonn och där sammanträffat med förrepresentanter
Bundesministerium der Justiz Justitieministeriet, Touristik Asseku-

Service GmbH TAS, Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalterranz
Verband e.V. DRV och Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherver-
bände e.V. avsnittAgV. I 4.7.2 lämnas redogörelse för gällandeen

Vidare redovisas kortfattat irätt. avsnitt 4.7.3 de synpunkter och erfa-
renheter utredningen inhämtade vid sammanträffandena i Bonn.som

4.7.2 Gällande rätt

I tysk regleras år frågorsedan 1994rätt säkerhet enligt artikel 7 iom
paketresedirektivet i § 651 Bürgerlischesk Gesetzbuch BGB, som
behandlar frågor restitutionsplikt vid betalningsoförmåga eller kon-om
kurs.

Enligt åliggerlagrummet det der Reiseveranstalterresearrangören
säkerställa har betalat för återfåratt resenärer erlagdaatt som resan

belopp ifall blir insolvent eller försättsarrangören i konkurs. Vidare
åligger det säkerställa fårarrangören ersättning förresenärernaatt att
nödvändiga utgifter för hemresan, vilka uppståtthar till följd attav

blivit insolvent eller försattarrangören i konkurs. Tillämpningsområdet
för denna bestämmelse har paketresedirektivets krav iansetts motsvara
fråga vilka skall omfattas skyldighetenom researrangemang attsom av
säkerställa restitution till Deutscher Bundestagresenärerna 12.
Wahlperiode, Drucksache 12/5354, O1.07.93 6.s.

Researrangören kan fullgöra sin skyldighet säkerställa ersättningatt
till på två olikaresenärerna För det första kansätt. denne teckna för-en
säkring förmåntill för För det andra kan skyldighetenresenärerna. full-

betalningsutfästelsegöras utfärdas kreditinstitut,genom en ettsom av
dvs. bankgaranti. Det dock mycket ovanligtärgenom en att researran-

användergörer sig den sistnämnda varianten. Två försäkrings-storaav
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bolag behärskar 80 dendenna del tyska marknaden förprocentca av av
Övrigakreditförsäkring. försäkringsbolag på marknaden försäkrar

främst bussreseföretag 0.d.
Garanten, dvs. försäkringsgivaren eller kreditinstitutet, enligt lag-är

stiftningen inte skyldig organisera hemtagningen Rese-resenärer.att av
har enbart betalningsanspråknären praktikenIett gentemot garanten.

förhåller sig så,det dock försäkringsgivaren organiserar hemtag-att
ningen insolvent.blir blirstörre Detta nämligen bil-researrangörom en
ligare för försäkringsgivaren alla själva skulle organi-än resenärerom

sina hemresor.sera
Vid tvist återbetalningensrörande storlek kan konsumentent.ex. i

vända sig till idomstol.
Varje kan begränsa sitt sammanlagda för utbetalninggarant ansvar
ersättning enligt lagen till 200 miljoner tyska mark 950 miljonercaav

svenska år.kronor Detta ansvarstak har stegvis undertrappatsper upp
år fr.o.m. lagens ikraftträdande år 1994. Förbundsregeringen hartre

detta belopp kommer räcka till för täcka de fordringaransett att att att
i normala fall uppstår vid insolvens. påTaket 200researrangörerssom

miljoner tyska mark nämligen gångerflera högre de fordrings-är än
anspråk högst 10 miljoner tyska mark dittills beräknats kunnaom som
uppkomma år.under Att upptrappningen har skett gradvis har moti-ett

dels underlättasträvan uppbyggnaden nödvändigaverats attav en av
säkerhetsarrangemang, dels också i konsumenternas intresseatt - -
hålla kostnaderna för inom rimliga gränser.systemet

I lagens förarbeten anförs vidare åtminstonedet teoretisktatt sett
inte går utesluta detta belopp visar sig otillräckligt,att att vara exem-

någotpelvis någraeller storföretag inom turistbranschen hamnarom
obestånd. Förbundsregeringen har emellertid gjort bedönmingen att
försäkringsgivarens risk inte skulle återförsäkringsbar med ettvara

begränsning och försäkringsgivare då inteutan skulle kunnaansvar att
erbjuda försäkringsskydd. Därför har i stället valt införaattman en
bestämmelse innebär varje i sådan situation fåresenär skallattsom en
ersättning för sin fordring såmed belopp ford-stort motsvararsom
ringens andel takbeloppet. Garanten dåkan slutgiltigt regleraav rese-

fordringar först utgångennärernas vid den i lagen föreskrivna års-av
perioden. Frister för anmälan insolvensskador kan fastställas i för-av
säkringsvillkoren a.a. 12.s.

Det tyska resegarantisystemet bygger i hög grad på konsumentkon-
troll: Oavsett vilket alternativ väljer förresearrangör säkerställaatten
ersättning till måste hanresenärerna, till omedelbartresenärernaattse
kan gällande anspråkgöra försäkringsgivarenett eller kredit-gentemot
institutet. åliggerDärvid det arrangören bevis häromatt över-ettsom
lämna försäkringsgivaren eller kreditinstitutet utställd bekräftelseen av
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fårdetta,inteOmSicherungsschein till görresearrangörenresenären.
från Dennanågra förskottsbetalningarhan inte resenärerna.emotta

linte avtalas bort § 651handpenning, och den kanregel omfattar även
alltså inför valetregleringen ställerBGB. Den tyska researrangören

till innanSicherungsscheinmellan antingen överlämna resenärenatt
avstå från förskottsbetalning. Vidpåbörjas krävaeller helt attresan

Sicherungsscheinkontrollerasidan möjligheten för konsumenter attav
tillgångfinns listatill Internet, researrangöreräven upptarsomen

försäkrade.ärsom
insol-anordnar paketresor föreskrivetDen researrangör utansom

också ådömas kanvensskydd kan böter. Vid upprepade överträdelser
till för inleda förfarandeagerande läggas grundresearrangörens ettatt

kan i näringsrättsligt förbud.utsom mynna
inomEn har sitt i medlemsstat EUresearrangör sätesom en annan

eller EES kan uppfylla sin skyldighet insolvensskydd försäkerställaatt
förse med säkerhet iresenärerna resenärerna överensstäm-attgenom

melse med lagstiftningen i den andra Säkerheten enligt denstaten.
andra lagstiftning därvid omfattaskall de ersättningskravstatens som
kan gällande enligt tysk Lagstiftningen i den andragöras rätt. staten
måste frågamed andra ord uppfylla paketresedirektivets krav i om

Ävenersättningsgilla måstekostnader. i dessa fall det emellertid vara
möjligt för kontrollera det finns insolvensskydd.resenären att att ett
Researrangören måste alltså såkunna visa fallet a.a.resenären äratt

12.s.
frånResearrangörer undantas skyldigheten säkerställa ersättningatt

till i olika situationer. det första förFör undantagresenärerna görstre
anordnar endast tillfälligt och för sinarrangörer utomsom resor ramen

yrkesmässiga verksamhet. Skyldighet säkerställa ersättning tillatt rese-
föreligger inte heller vidnärerna högst 24 timmar i fallresor som varar

då övernattning ingårinte och pris inte överstiger tyska150resans
mark. Slutligen tillämpas dåinte lagen paketresor anordnas juridiskaav

tillika offentligrättsliga subjekt.ärpersoner som

4.7.3 frånSynpunkter berörda intressenter

Vid utredningens sammanträffanden med företrädarna för Justitiemini-
steriet, Touristik Assekuranz Service GmbH TAS, Deutscher Reise-
büro und Reiseveranstalter Verband e.V. DRV och Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucherverbände framkom bl.a. följande.e.V. AgV

Justitieministeriet: Under arbetet framledde till den nuvarandesom
lagstiftningen framförde förbundsrådet småför och medelstoraattoro
företag skulle få försämrade konkurrensförutsättningar. Förbundsrådets
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farhågor betingades framförallt skyldigheten för researrangörerattav
försäkring åtföljdes någonteckna inte motsvarande tecknings-att en av

skyldighet för försäkringsgivare någoneller priskontroll beträffande
det aktuella slaget försäkring.av

Med anledning härav förklarade förbundsregeringen den skulleatt
följa effekterna resegarantisystemet. I den för-rapportupp av som
bundsregeringen lade fram för förbundsrådet två år efter lagens ikraft-
trädande konstaterades det hade inträffat år.40 konkurser femIatt per
fall saknades säkerhet. Förbundsregeringen fann därför inget tyddesom

lagstiftningen hade lett fram till snedvridning konkurrensenatt en av
resemarknaden.

frånEnligt uppgift försäkringsbolagen uppgår kostnaden för rese-
garantisystemet till tysk Småmark företag klagar dockresenär.en per
på kostnaderna fördelas lorättvist.att

Konsumenterna torde i medvetna påkravetstort sett vara om
Sicherungsschein. Ibland kan det svårtdock för konsumenten attvara
upptäcka detta dokument. Därför inom ministerietöverväger olikaman

dokumentetsätt enhetligtgöra och lättläst.att mera
Hemtagningen har aldrig varit något Frånresenärer problem.av

ministeriets sida inte någotheller behov införa särskildaattser man av
återbetalningregler när och hemtagning påbörjas.skall Det finnsom

inte något känt fall där konkursansökan beträffande reseföretagetten
inte har kommit in, förutsättningarna för försätta företaget itrots att att
konkurs varit uppfyllda.

TAS: Försäkringsbolaget specialiserat försäkringarär för turist-
företag. Bolaget försäkrar 40 reseföretagen. Kundernaprocent ärca av
främst medelstora reseföretag.

Det kreditförsäkrarenär bestämmer säkerhetens storlek. Pre-som
miesättningen baseras risken. I princip risken veckorsmotsvarar sex
omsättning hos Det förekommerresearrangören. reseföretagstörreatt
kan ställa obegränsad betalningsutfästelse från bank, s.k. patronats-
deklaration. I dessa fall blir kostnaden lågmycket eftersom försäkrings-
bolaget i praktiken inte någonlöper risk. För medelstora företag kan
dock kostnaden uppgå till fem tyska mark eller Oftamera per resa.
ställer försäkringsbolag också krav eller borgen. Detta ställerpant
till problem för små och medelstora och i mångaarrangörer, fall kan
det svårt för reseföretag etablera sig marknaden. Antaletvara attnya
konkurser inom resebranschen har dock sjunkit under de åren.senaste
För närvarande försätts årligen ungefär tio företag i konkurs.

Hemtagningen under högsäsong tillgår så bytersätt tillatt man
sig flygkapacitet från andra Därefter flygsarrangörer. hemresenärerna
nattetid med stöd undantagstillstånd från luftfartsmyndighetema.av
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vecka och 14då mellanhemtagningenkanhögsäsongUnder ta en
anspråk.idagar

förnågot skyddabsolutmedför inteSicherungsscheinKravet
förekommerförfalskningsrisk. Vidarefinns detkonsumenterna, t.ex. en

någon försäkring.tecknaockså anordnardet företag attutanatt resor
igång. Bötessank-kommitintetillsyn harMyndigheternas ännuegen

praktiken.användning itilldärför inteliknande kommertioner och
enskilda konsument-delstatliga ochföreträderOrganisationenAgV:

ekonomiskt stödAgVsina medlemmarLiksomorganisationer. mottar
från staten.

EG-kommissionenoch tillförbundsregeringenbåde hosharAgV
Allmänt kanresegarantisystemet.tyska sägasframfört kritik det attmot

för-hållet administrerasochi praktiken heltdagens system avsom-
för konsumenterna.för kompliceratsäkringsbolag alldelesär-

meddet nuvaranderiktar sigviktig del kritikenEn systemetmotav
något för hurenhetligtfinns inteSicherungsschein. Det ettsystem

handlingarsådant Ofta skrivs dessaskall utformat.dokument utvara
dokumentetförekommer detreseavtalet. Vidare ärbaksidan attav

språk, holländska, de tyska konsu-påavfattat utländskt t.ex.ett som
förstår. den slutligainte heller säkertinte Det arrangö-är attmenterna

finns angiven dokumentet.ren
förFrån Sicherungsschein okänt konsumen-början kravetvar

många till dettainte kännerFortfarande finns det resenärertema. som
förbunds-Från därförkrav. konsumentorganisationerna attmananser

vadregeringen borde understödja information till konsumenterna om
Sicherungsschein innebär.medsystemet

utformningenenhetlighet vad gällerEtt problem bristenärannat
svårt informera konsumenternaSicherungsschein. Det är att omav

i dokument. Ytterligarevilka punkter de skall kontrollera dessa ett pro-
aktuella doku-blem resenärsskyddet enligt desammanhänger med att

tidsbegränsningen barakan tidsbegränsat. Ibland omfattarmenten vara
för-får fristen för ansökanvissa inslag i vilket till följd att omen resa,

från vid ochsäkringsersättning räknas olika tidpunkter samma resa.en
år och försäkrings-Ansvarstaket 200 miljoner tyska markom per

Förhållan-uppnåtts något fall.givare eller kreditinstitut har inte iännu
Ifallpå mycket hastigt.dena resemarknaden kan emellertid förändras

två försäkrings-insolvensförsäkrade iärarrangörer,stora sammasom
går år nåsbolag, i ansvarstaket mycket snabbt.konkurs samma

småförsäkra och nystartadeFlera försäkringsbolag vägrar att rese-
ocksåföretag i främst Tyskland. Konsumentorganisationer haröstra

bedrivits föreskrivetupptäckt antal fall där reseverksamhet har utanett
insolvensskydd.
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Konsumentorganisationerna därför det försäk-nuvarandeattanser
ringsbaserade bör kompletteras med garantifondsystemet en gemensam

träder försäkringen intenär räcker till. Vidare borde samtligasom
ha bli hemtagna.resenärer rätt Slutligen bör ansvarstaket 200att om

miljoner tyska mark höjas Som möjlig alternativavsevärt. lösningen
kan tänka sig införandet enhetliga krav Sicherungsschein,man av
möjligheter för konsumentorganisationer skärpt kontrollutövaatt en
och krav föreskrivet insolvensskydd för tillstånd bedrivaatt
reseverksamhet.

DRV: Organisationen har 5 000 medlemmar täcker helaca som
spektrumet resebranschen. Organisationen företräder sina medlem-av

intressen utåt, bl.a. lobbying i Tyskland och inommars EU.genom
Vidare råd och tillstöd medlemmar.ger man

För medlemsskap i DRV krävs företaget har resegaranti. Med-att
lemsföretag saknar sådan garanti kan bli uteslutna. årUndersom ett
inkom 64 klagomål till DRV. Tolv klagomålmot researrangörer ledde
till anmälan och visade sigresearrangör kriminell. Detta skallen vara
ställas det faktum årligendet säljsmot ungefär 30 miljoneratt paket-

i Tyskland.resor
DRV känner inte till vilka kostnader företagen har för resegarantin.

Reseföretag klagar dock mycket sällan sådana kostnader.över Under
år har det dock skett koncentrationsenare resemarknaden. Deten

finns för närvarande fyra och antal medelstora reseföretag.stora ett
Många medelstora företag specialresor.arrangerar

DRV understödjer strävanden Standardiseringmot en av
Sicherungsschein, Däremot sigmotsätter organisationen en gemensam
fond dels eftersom den oseriösa företag, dels eftersomuppmuntrar det
saknas finansiella bygga sådan fond.attresurser upp en

4.8 Något förhållandena i andraom

EU-länder

4.8.1 Inledning

Frågan medlemsstaternas implementeringom artikel 7 i paketrese-av
direktivet har uppmärksammats EG-kommissionen. I syfte bl.a.av att
få information medlemsstaternas införlivande denom aktuella arti-av
keln anordnade kommissionen under våren 1999 i Bryssel.möte Vidett
det kommissionsmötet deltog företrädare för utredningen. I de närmast
följande avsnitten lämnas mycket kortfattad redovisning förhål-en av
landena i Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Spa-

Österrike.nien och Redovisningen bygger i allt väsentligt på de redo- -
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med-olikaför deföreträdarnalagstiftningnationellförgörelser som
gällerEU-länderövrigaBeträffandevidlämnadelemsstatema mötet.

imple-inte harellervidföreträdda ännuantingen inte mötetdeatt var
direktivet.iartikel 7menterat

Belgien4.8.2

år 1997.lagbelgiskinförlivades medPaketresedirektivet rätt genom en
skyl-återförsäljareoch ärföreskrivsI lagen researrangöreratt resorav

återbetal-tillförsäkraförsäkring för resenärernadiga teckna attatt en
hamnarifall reseföretagetoch hemtransportbeloppning erlagdaav
försäkringföreskriventecknarinteobestånd. kan denEnligt lagen som

påföljd.ådömas straffrättsligen
få reseföretags-bedrivaauktorisation förEnligt belgisk krävsrätt att

reseföretagetsådan detfå auktorisation krävsverksamhet. För attatt en
föreskrivsVidaretill skydd förförsäkringhar tecknat resenärerna.en

resehandlingama skallochårs paketreseavtaletdetdet i 1997 lag att av
försäkringsgivare.framgå försäkring ochfinnsdet äratt vem somen

tillsyns-upplysningarockså handlingar lämnasi dessaDet skall om
försäkringenförvillkorenkrävs det i lagenmyndigheten. Dessutom att

framgå paketreseavtalet.skall av
franc.miljon belgiskaförsäkringsbeloppMinsta godtagbara är en

såobegränsadbeloppsmässigtenligt lagenFörsäkringen skall vara
återbetalningfullgaranterad delsalltid skallsätt resenärenatt avvara

skyldig-föreskrivs vidaredels 1 lagenerlagda belopp, hemtransport. en
dehemhet för försäkringsbolaget bästa resenä-sättatt transportera

för-vanligaste därvidefter konkurs. Detstrandsatta ärär attenrer som
fullföljs. närvarandetill Försäkringsbolagen researrangemangetattser

risker.försäkrar den härfinns det försäkringsbolag typentre avsom
reseföretag saknaroförsäkradeResenärer har köpt paketresor avsom

skydd vid företagets insolvens.

Frankrike4.8.3

år Regle-fransk funnits resegarantiordning sedan 1975.I har deträtt en
välja mellanringen området reseföretagen möjlighet att attenger

återbetalningför erlagda belopp och hemtransportställa säkerhet av
bankgaranti, försäkring eller kollektiv garantifond bildad avgenom en

resebranschen.
Även fåsärskild licens för bedrivaenligt fransk krävs deträtt atten

reseföretagsverksamhet. Frågan beviljas licensföretag skallettom
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lden franska motsvarighetenavgörs till länsstyrelsen också god-av som

känner, beräknar och kontrollerar säkerheterna. Säkerhetemas storlek
beräknas på grundval omsättningen. Vid beräkningen kan hänsyn tasav

till verksamhetensäven Säkerheterna brukar beräknas till beloppart. ett
uppgår till tvåmellan och 16 den garantipliktigasom procent av

omsättningen.
Omkring två tredjedelar reseföretagen ställer säkerhet denav genom

kollektiva garantifonden, återbetalningombesörjer erlagdasom av
medel och hemtransport strandsatta Fondens policyresenärer. ärav att
försöka fullfölja När det gäller företag interesearrangemangen. som
ställer säkerhet fonden, återbetalningombesörjs och hem-genom

den nämnda myndigheten. Resenärertransport har köptav nyss som en
reseföretag inte har ställt föreskriven säkerhet får inteettresa av som

någon ersättning vid företagets insolvens.

4.8.4 Irland

Även i Irland finns det auktorisationssystem. irländskI reglerasett rätt
skyldigheten ställa säkerhet i nio olika lagar. Dessaatt reseföre-ger

möjlighet ställa säkerhettagen betalningsgarantier, förvaltar-att genom
skap, försäkringar eller kollektiva s.k. resegarantifonder. Normalt bru-
kar säkerheten beräknas till belopp uppgår till mellan fyra ochett som
tio reseföretagets årsomsättning.procent av

4.8.5 Luxemburg

Också enligt luxemburgsk krävs det auktorisationrätt för få bedrivaatt
reseföretagsverksamhet. För erhålla sådan licens måste såvälatt en
paketresearrangörer återförsäljare sådana visa harsom attav resor man
ställt säkerhet täcker erlagda belopp och hemtransport strand-som av

Säkerhetresenärer. kansatta enligt lagstiftningen i Luxemburg ställas
finansiell garanti utfärdasatt bank, försäkringsbolaggenom en ettav en

eller fond nyligen har bildats resebranschen. Det vanligasteen som av
sättet ställa säkerhet försäkring.att är Försäkringspremiengenom
beräknas grundval reseföretagets omsättning. Det finns inte någraav
beloppsmässiga begränsningar i ansvarigheten för försäkringarna. Inte
heller fondens begränsat.är Däremot finns det beloppsmäs-ansvar ett
sigt tak miljon luxemburgska franc för bankgarantiema.om en

Enligt den luxemburgska resegarantiordningen skall garantiutfärda-
ombesörja hemtransport deren har blivitresenärer strandsattaav som

efter konkurs.en
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4.8.6 Nederländerna

området reseföretagen möj-nederländska lagstiftningenDen enger
återbetalning hemtagning strand-för ochlighet ställa säkerhetatt av

försäkring eller anslutabankgaranti,resenärer attsatta genomgenom
garantifond. närvarande omkringsig branschadministrerad Förtill ären

kapitalanslutna till fonden. Fondens95 reseföretagenprocent upp-av
går finansierastill 100 miljoner nederländska gulden. Fonden genomca

gårfrån reseföretag iavgifter Om till fonden anslutetresenärerna. ett
strand-konkurs, ombesörjer fonden hemtagning de ärresenärerav som

satta.
regleringen skyldig iEnligt den nederländska är researrangören att

Någonsin vilken form säkerhet har valts.resebroschyr ange av som
offentlig myndighet har till uppgift tillsyn och bevakautövaattsom
efterlevnaden lagen finns inte. stället förväntas konsumenternaIav av

frånde inte köper företag saknar säkerhet. nederländ-Denatt resor som
innehåller någraska därförresegarantiordningen inte bestämmelser om

sanktioner underlåtitföretag har ställa föreskriven säker-mot attsom
het. Det däremot straffbart oriktigt har ställt säker-är att attuppge man
het.

4.8.7 Spanien

fråganI spansk såvälregleras ställande säkerhet federalrätt om av
regional nivå. federala lagstiftningen området bestårDen ettsom av

år 1988 utfärdat kungligt dekret resegarantier. Vidare har nyligenom
utfärdats regional lagstiftning rörande resegarantier i omkring hälften

Spaniens regioner. de regionerI saknar regional lagstiftningav som
området gäller fortfarande års1988 kungliga dekret. Sammantaget
regleras det spanska resegarantisystemet i 19 olika rättsakter. I dessa
kan urskilja två former för ställa säkerhet, nämligen indivi-attman
duella och kollektiva garantier.

Den individuella säkerhetens storlek utgångspunktbestäms med
från reseföretagets verksamhet och begränsad till mellan 10 ochär
30 miljoner spanska Den kollektiva garantin ställs flerapesetas. av
reseföretag och begränsad till 400 miljoner spanskaärgemensamt

När gårreseföretag i konkurs i första hand den indivi-pesetas. ett tas
duella säkerheten i anspråk.

.



1999:140Internationell utblick110 SOU

Österrike4.8.8

österrikiska resegarantiordning reseföretagen möj-Den rättens ger en
återbetalninglighet för ochställa säkerhet förskottbetalningaratt av

hemtransport bankgaranti, försäkring betalningsutfästelseellergenom
utfärdad offentligt Säkerhetens storlek bestäms medettav organ.
utgångspunkt från för-verksamhetens När säkerhet ställsart. genom en
säkring brukar säkerheten bestämmas till uppgårbelopp tillett som

fem årsomsättning.mellan och tio företagets Vidare kanprocent av
företagen teckna s.k. paraplyförsäkring, täcker risken vid fören som
låg säkerhet. fall höjsI säkerhetsbeloppet medannat tre procent.

Enligt den österrikiska lagstiftningen skyldigär researrangören att
lämna upplysningar ocksåsäkerheten i sin resebroschyr. Det ärom
obligatoriskt för reseföretagen registrera sig den myndighethosatt som

tillsyn företagen i branschen ställer föreskriven säker-utövar över att
het.
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överväganden förslagoch5

utgångspunkter5.1 Allmänna

Inledning5.1.1

utvärderautredningen skallI utredningens direktiv att rese-anges
såoch,garantisystemet analysera bör ändrasoch ärsystemet omom

området.fallet, Systemet bör enligtlämna förslag till lagstiftningny
utredningsdirektiven administrera, konkurrensneutraltenkelt attvara

skyddsnivåoch samtidigt kostnadernakonsumenterna högge somen
för reseföretagen alltför vidare i direktiveninte blir höga. Det sägs att
försäkringslösningar rollresebranschens ochbör övervägas samt att
uppgifter direktiven vidhärvid bör diskuteras. Vikt skall enligt läggas

få småförsvårar ochinte för nyetableringaratt ett system som av
ingårmedelstora företag. det i uppdraget analysera Rese-Dessutom att

garantinämndens roll och uppgifter.
För fortsatta diskussionen enligt utredningen nödvändigtden detär
först vilka ställas resegaranti-ställning till krav böratt ta ettsom

månden oförenliga med varandraI de krav ställs ärsystem. som upp
måste utredningen vidare ställning till i vilken ordning de uppställdata
kraven bör prioriteras. ställningstagande i dessa hänseenden krävsEtt
innan utredningen utvärderar det nuvarande och analyserarsystemet

det bör ändras.om

1 Konsumentskydd

Resegarantilagstiftningen främsta syftehar resenärernaatt ettgesom
socialt betingat genomföras enligtminimiskydd inte kunderesaom en

alltsåreseavtalet. lagstiftningen skyddaTanken med är ytterst att rese-
intressen inställda eller avbrutna paketresor.i samband mednärernas

Även artikel i paketresedirektivet har främsta syfte skydda7 attsom
konsumenterna paketreseområdet uppstårrisker vid för-mot som
skottsbetalning avsnitten 3.2 och 5.1.4.seav resor

Resegarantilagen, har till paketresedirektivet, kananpassatssom
paketreseområ-med andra syfta tillord konsumenternasägas att ge

det fårskydd förluster vid inställda eller avbrutna Lagenett mot resor.
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alltså del denutgöra svenska konsumentskyddande lagstift-anses en av
ningen. I kravet konsumentskydd ligger med andra 0rd att systemet
skall ha marknadssanerande effekt.en

Utredningen vill i sammanhanget dock peka resegarantilagenatt
har vidare tillämpningsområde andra lagarett det konsument-än

området.rättsliga Med begreppet resenär i paketreselagen och där--
med också i resegarantilagen nämligen inte enbart privatperso-avses-

förvärvar paketresa för ändamål,enskilt ocksålagenner som ären utan
tillämplig konferensresor näringsidkare företart.ex. i tjän-som en

och andra tjänsteresor. Skälet tillsten detta begreppet konsu-är att
ment i paketresedirektivet alltsåvilket uttrycketmotsvaras av rese--

i paketreselagennär inte begränsat till paketresorär förvärvassom-
för enskilt ändamål. Det sagda medför alltså resegarantilagenattnu
har vidare tillämpningsområdeett traditionella konsumentskydds-än
lagar. Se 1992/93:95 23 67.prop. samts. s.

Ytterligare grundläggande konsumentskyddsaspekt enligten är
utredningens mening förhindra etablering paketreseverksamhetatt av

ekonomiskanär förutsättningar sådanbedriva verksamhetatt saknas.
Naturligtvis måste lagstiftningen på området fortsättningsvisäven

effektivtresenärerna skyddgarantera paketresaett när ställs elleren
avbryts. Att lagstiftningen verkligen fyller behov visas detett attav

underäven de åren har förekommitsenaste återför-ocharrangöreratt
säljare har försatts i konkurs eller anledning har ställt in sinav annan
verksamhet. fleraI dessa fall har det till Resegarantinämnden kom-av
mit in ansökningar ställda säkerheter skallatt i anspråk seom tas
Kammarkollegiets årsredovisning, Dnr 161-894-98, 30.s.

1 Konkurrensneutralitet

Redan tillkomstenvid 1967 års resegarantilagstiftning anfördeav
departementschefen vissa principiella betänkligheter lagstiftningenmot
från näringsfrihetssynpunkt. Skälet till detta skyldighetenatt attvar
ställa säkerhet ansågs frånutgöra den näringspolitiskaett linje,avsteg

hade följts årantal och syftadeett till såsom fri konkurrenssom en
möjligt se 1967: 106 28 f.. Mot den bakgrundensom lag-prop. s. gavs

stiftningen begränsad giltighetstid.en
Den år 1971 tillsatta Resegarantiutredningen hade till uppgift att

utvärdera lagstiftningen från år 1967. Utredningen presenterade i sitt
betänkande Ny resegarantilag Ds H 1972: 1 undersökning mark-en av
nadsstrukturen i resebranschen och konstaterade s. 158 ff. bl.a. deatt
mindre reseföretagen, liksom anordnandet sällskapsresor i mindreav
omfattning, befann sig tillbakagång. Utredningen anförde detatt
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små företag iriktigt minskningen antaletknappast torde attvara se av
direkt följd kravet ställandebranschen eller mindre avsom en mer
förändringarna kunna hän-säkerhet. Enligt utredningen torde snarastav

hållmånga iföras främst till liknande dem andraorsaker som
näringslivet hade legat bakom utvecklingen stordrift och företags-mot

Utredningen gjorde därför bedömningen delskoncentration. kravetatt
på måhända alltförsäkerhet kunde ha haft viss, fastän inteantas en

ocksåstark, nyetableringshindrande verkan, dels säkerhetskravetatt
hade haft effekt till fördel för konsumenterna.sanerandeen

årutredning, Resegarantilagutredningen, tillsattes 1977 förEn ny
resegarantilagen. En anledningarna till dettaöveratt attse varav

ansågsgarantisystemet hade kritiserats förbl.a. ha kon-att systemet en
kurrenssnedvridande effekt reseföretagensde kostna-störreattgenom
der för säkerhetema relativt i allmänhet lägre de mindreänsett var
företagens. sittI betänkande Ny resegarantilag l980:7 157 konsta-s.
terade utredningen kravet säkerhet i allmänhet fört sighade medatt
bl.a. reseföretagen binda ikapital elleratt tvungna att eget tavar
anspråk för rörelsekrediter. påEnligt utredningen fick kravetutrymmet
säkerheter därigenom ha utgjort visst etableringshinder ochantas ett
haft tillväxthämmande effekt.en

fråganBeträffande konkurrensneutralitet åruttalade den 1993om
inom Civildepartementet tillsatta arbetsgruppen följande i promemo-
rian Nya former för resegarantier 1994: 63.Ds 109 s.

konkurrensbegränsandeDet i nuvarande lagstiftning liggermomentet
främst i kravet säkerhet försvårakan etablering företag. Medatt av nya
hänsyn till reseföretagen långt innan de levererar sina tjänster för-att tar
skottsbetalningar från har den inträdesbiljettresenärerna, kravsom
säkerhet innebär befogad. Kostnaderna för ställa säkerhet ochansetts att
den realsäkerhet företaget får ställa till garantiutfárdaren kan visser-som
ligen missgynna företag med begränsade ekonomiska dettaresurser, men
förhållande frånskiljer sig inte företagens villkor i övrigt det gällernär
exempelvis upphandling hotellrum, transportmedelav m.m.

Det kan inledningsvis det vanskligt någrasägas äratt göraatt mera
bestämda uttalanden vilka effekter resegarantilagen kan hafthaom som
på paketresebranschen från bl.a. etablerings- och konkurrenssynpunkt.
Den enkätundersökning denna utredning har gjort vidare isesom
avsnitt 3.5.2 främst för få uppfattning reseföretagens kost-att en om-
nader för säkerhetema visar dock bl.a. företagende relativtstörreatt-

i allmänhet har lägre kostnader försett ställa säkerhet de mindreänatt
företagen. Också utredningen således den meningenär attav rese-
garantilagens påkrav ekonomisk frånsäkerhet reseföretagen har vissa
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konkurrensbegränsande verkningar, bl.a. etableringenattgenom av nya
försvåras. föreslås. måsteföretag kan Om garantisystem därförett nytt

sådet självklara kravet utformasställas konkurrensneutraltatt systemet
möjligt. Det dock samtidigt utredningens uppfattning den iär attsom
månviss etableringshindrande samtidigt marknadssanerandemen- -

effekt frånkravet säkerhet innebär positiv konsumentskydds-ärsom
synpunkt, eftersom säkerhetskravet hindrar reseföretag saknarsom

förutsättningar frånekonomiska paketreseverksamhet. En lag-att starta
stiftning förhindrar etablering paketreseverksamhet fall dåisom av
nödvändiga ekonomiska förutsättningar saknas, därför enligt utred-är
ningens uppfattning fullt förenlig med kravet konkurrensneutralitet

avsnitt 5.1.2.se Kravet konkurrensneutralitetäven medför vidare
påkrav självfinansiering. Utgångspunkten med andra ord detärett att

enskilda reseföretaget skall för samtliga kostnader för-ärsvara som
knippade med det företaget ställer resegaranti. En konkurrensmässigatt
likabehandling förutsätter dock reseföretag i möjligastörstaatt
utsträckning kan ställa säkerhet i former efteranpassade före-ärsom

olika behov och förutsättningar. Inom dessa det emel-tagens ärramar
lertid reseföretagens tillsammans eller hand hittaattansvar egen
fram såtill bra finansieringslösningar möjligt.som

l Internationell anpassning

Sveriges anslutning till EU har inneburit bl.a. EG-rätten blivitharatt en
integrerad del den svenska rättsordningen. I avsnitt 3.2 har utred-av
ningen utförligt redogjort för den EG-rättsliga regleringen området.
Eftersom EG-rätten har företräde framför måstenationella rättsregler,
den svenska resegarantilagstiftningen EG-rättens kravmotsvara en
resegarantiordning. En given utgångspunkt vid utformningen av en
eventuell reglering således måsteden förenligär med EG-attny vara
rätten.

5.1.5 Enkel administration

Enligt utredningsdirektiven har det framförts kritik det nuvarandemot
resegarantisystemet, bl.a. har fråndet resebranschens sida framförts att

krångligt och inteär tillräckligt flexibelt.systemet Vid utredningens
kontakter med företrädare för olika organisationer resebranschens
område har kritik det slaget framförts vidarese avsnittnyttav
3.6.3. Liknande synpunkter har framförts från deläven deen av
enskilda reseföretag har besvarat utredningens enkät avsnittsesom



Överväganden förslagoch 151SOU 1999:140

sammanträffat medkonkursförvaltare utredningen har3.5.2. De som
långsammaviss kritik den handlägg-avsnitt 3.6.2 har framförtse mot

utredningsdirektiven vidareningen i Resegarantinämnden. I sägs att
från myndighetshåll framhållit svårigheterna med admini-har attman

strera systemet.
områdetmåsteSjälvfallet det uppställas lagstiftningenkravet att

måste med ochlätt administrera. Systemet andra 0rd klartär att vara
byråkrati.enkelt inte innebära alltför omfattande detta liggerIsamt en

på måste förståkrav resegarantisystemet lätt och tillämpaett att attvara
för reseföretagen, de berörda myndigheterna och finnsDetresenärerna.
vidare stark koppling mellan kravet enkel administration och kra-en

konsumentskydd. obyråkratisktEtt enkelt och befrämjarvet system
resegarantifrågor,snabb handläggning vilket har betydelsestoren av

för säkerhet vid framförallt hemtagningssituationer. Enresenäremas
snabb handläggning övriga ersättningsanspråk ocksåligger regel-av
mässigt i konsumenternas intresse. alltsåEn eventuell reglering börny

smidig.enkel ochvara

5.1.6 Företagens kostnader

Som visar den enkätundersökning utredningen harnämntsnyss som
genomfört bl.a. resegarantisystemet relativt kostsamt föräratt sett mer
de mindre reseföretagen. En redovisning undersökningen har läm-av

i avsnitt 3.5.2.nats
En minskning företagens kostnader får dock inte leda till denattav

marknadssanerande effekt ligger inbyggd i kravet säkerhetsom
försvinner. Enligt utredningen målsättningenbör för ett nytt system

företagens kostnader inte blir orimligt höga. Höga kostnaderattvara
för företag behöver nämligen inte alltid betyda detsammaett som
orimligt höga kostnader. Garantiutfärdarens marknadsmässiga bedöm-
ning risken för utfärdad garanti anspråkbehöver i kanatt tasav en
sålunda i vissa fall leda till kostnader för sågarantin högaärsom pass

ekonomiska förutsättningar saknas för paketreseverk-att att starta en
Sådanasamhet. kostnader emellertid enligt utredningens uppfattningär

orimliga endast måni den de inte kan motiveras hänsyn till andraav
skyddsvärda intressen. Som tidigare har påpekats kan exempelvis
marknadssanerande krav företagens förmågaekonomiska ställaatt
säkerhet motiverade med hänsyn till kravet konsumentskydd.vara
Ett innebär kostnaderna för vissa företag nedbringassystem attsom

statliga subventioner eller andra tvingas tillskjutagenom att attgenom
medel, till fond, torde vidare oförenligt med kravet kon-t.ex. en vara
kurrensneutralitet.
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5.1.7 Rangordning de olika kravenav

Utredningen har i det föregående tagit ställning till vilka krav börsom
ställas på resegarantisystem. Målsättningenett för sådantnytt ett

naturligtvisär det i månmöjligastesystem skall uppfylla samtligaatt
krav har uppställts. Utredningen måste emellertid, i månden desom
uppställda kraven inte helt förenligaär med varandra, ställning till ita
vilken ordning de uppställda kraven bör prioriteras. I detta avsnitt

därför den rangordning utredningen bör gällaanges mellansom anser
de olika krav har ställtssom upp.

Ett resegarantisystem måste förenligtnytt med EG-rätten.vara
Vidare krävs det- eftersom tanken med lagstiftningen området är att
skydda främst konsumenternas intressen i samband med inställda eller
avbrutna paketresor resegarantilagstiftningatt i fortsätt-ävenen ny-
ningen effektivtresenärerna skydd sådanagaranterar vid händelser.ett

Ett bör också enkeltnytt ochsystem smidigt administreraattvara
för samtliga berörs I sammanhanget bör tilläggassom systemet.av att

resegarantiordning inte får upphov till någraen ny ökadenämnvärtge
kostnader för De sistnämnda kraven börstaten. dock enligt utred-
ningens uppfattning ha lägre prioritet kravenän lag-en att en ny
stiftning måste förenlig med EG-rätten ochvara resenärernagarantera

fortsatt hög konsumentskyddsnivå.en
Vidare måste målsättningen därefter i möjligastörstaattvara

utsträckning minimera de konkurrensbegränsande effekter kravettsom
ekonomisk säkerhet för med sig. Ett eftersträvansvärt mål bör dess-

inte minska såutom i fallatt inte öka reseföretagensvara kost-om vart
nader för ställa garanti.att

5.2 Bör det nuvarande resegarantisystemet
ändras

Utredningens bedömning: Det finns klart behov i fleraett attav
hänseenden förändra det nuvarande resegarantisystemet.

5.2.1 Inledning

Frågan förändra resegarantisystemetsatt konstruktionom har behand-
lats flertal utredningarett se avsnitt 2.2.av Förslag till lagstiftningny
har därvid lagts fram Resegarantilagutredningen i betänkandetav Ny
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resegarantilag Ds H 1980:7. Det där framlagda förslaget ledde dock
bekant inte till lagstiftning. årVidare lade den 1993 inom Civil-som

departementet tillsatta arbetsgruppen fram lagstiftningsförslag iett pro-
memorian Nya former för resegarantier Ds 1994: 109. Arbetsgruppens
lagförslag bearbetades och kompletterades inom departementet och
redovisades den 8 januari 1996 i promemorian Nya former för rese-
garantier modifierat och kompletterande förslag. I den proposition-

behandlade tvåde sistnämnda förslagen, 1995/962182,som prop.
uttalade regeringen bl.a. erfarenheternas. det nuvarandeatt av

från konsumentskyddssynpunkt i huvudsak goda,systemet attvar men
viss lågosäkerhet dock i konsumentskyddet i viss utsträckningatten

enskilda förmågaföretags och vilja ställa säkerhet. Vidarestyrs attav
anförde regeringen bl.a. följande.

Om på frågan från resebranschens synvinkel åtminstonehar, tidi-man ser
kritik framförts det nuvarande resegarantisystemet för detmot ärgare, att

för krångligtdyrt, och oflexibelt. Man har hävdat har inneburitatt systemet
för kapitalbindning. Denna kritik kvarstår emellertid inte längre medstoren

Såvälstyrka. små, medelstora reseföretag detsamma storasom attmenar
finns i stårSverige sig iväl jämförelse medsystern andra länderssom
ocksåoch i jämförelse med de förslagsystem har lagts fram.som nu

Däremot har fortfarande intresse effektivtett attman ett systemav mer
bl.a. i fråga utbetalning ersättningar och det gällernär sättaom attav press

företag i branschen inte fullgör sina skyldigheter.som

Därefter anförde regeringen den, vid avvägning de synpunkteratt en av
hade framkommit i lagstiftningsärendet, stannade för inte före-som att

slå någon ändring garantisystemet. Spörsmålet då detär medav om nu,
hänsyn till erfarenheter, finns behov ändra resegaranti-ettsenare attav
lagstiftningen.

5.2.2 Utredningens ställningstagande till behovet
reformav en

Utredningen har tidigare tagit ställning till vilka krav bör ställassom
resegarantisystem och måni denett samtliga krav inte kan uppfyllas-

-i vilken ordning de uppställda kraven bör prioriteras.
Sålunda bör förslag till lagstiftning området förstett ochny

främst förenligt med EG-rätten högvara samt resenärernagarantera en
skyddsnivå.

I avsnitt 3.2 har utredningen utförligt redogjort för innebörden av
EG-rättens påregler området och utredningens bedömning denär att
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nuvarande svenska resegarantilagstiftingen i huvudsak EG-motsvarar
krav resegarantiordning. därförDet torde inte finnasrättens en

någon anledning ändra garantisystemet för det skall bli förenligtatt att
Frågan dåmed EG-rätten. det konsumentskyddsskäl finnsär om av

anledning reformera det nuvarande I den nämndaatt systemet. nyss
arbetsgruppens promemoria årenDs 1994: 109 finns för 1967-1993 en
fullständig förteckning företagde betalningsinställelseröver vars
föranledde beslut utnyttjande företagens säkerheter bilagase 2 iom av
promemorian. Av den framgårsammanställningen Resegaranti-att
nämnden under den tidsperioden beslutade ianspråktagandeom av
ställda säkerheter vid 70 olika tillfällen och det i dessa fallatt sex av
visade sig de ställda säkerhetema otillräckliga. Utdelningen i deatt var
sistnämnda fallen uppgick i kronologisk ordning till 97,73; 75,39;
27,54; 25,05; 99,97 65,22 de ersättningsgillaprocentresp. av
anspråken. Anspråken uppgick i nämnda fall till 5 120 000; 375 000;ca
725 000; 800 000; 13 000 000 3 000 000 kr. Kammarkolle-Avresp.
giets statistik för tiden därefter fram augusti framgår1999t.o.m. att
nämnden under den tiden beslutade utnyttjande ställda säker-om av
heter i omkring ytterligare 30 fall och det i endast dessa fallatt ett av
visade sig den ställda säkerheten inte tillräckte för deatt ersättaatt

begärde ersättning.resenärer Utdelningen i detta fall uppgick tillsom
34,81 de ersättningsgilla kraven, vilka sammanlagt uppgickprocent av
till 575 000 kr.ca

Enligt utredningens uppfattning visar det anförda Kammar-attnu
påkollegiet det hela har tillförlitlig förmåga beräkna säker-stora atten

hetemas storlek. Utredningen delar därför regeringens bedömning i
propositionen 1995/962182 se 11 erfarenheterna detatts. av nuva-
rande från konsumentskyddssynpunkt i huvudsaksystemet goda. Detär
nuvarande får således tillgodose konsumentskydds-systemet anses
intressena någorlunda acceptabelt Enligt måsteett utredningensätt.
dock ambitionen resegarantilagstiftningen skallatt resenärernavara ge

i princip heltäckande skydd. Mot bakgrundett härav finns det skäl att
försöka finna lösning i varje enskilt fall fullt skyddaren resenä-utsom

intressen vid inställda eller avbrutna paketresor. Det finns såle-rernas
des anledning försöka skapa resegarantisystematt ett är änsom mer
tillförlitligt detän nuvarande det gäller beräknanär säkerhetemasatt
storlek.

I utredningens direktiv ifrågasätts Resegarantinämnden i sinom
nuvarande form avpassad förär hantera hemtransportenatt resenärerav
i konkurs Expressresors storlek. Enligt direktiven aktualiseraren av
omfattningen och följderna konkursen spörsmålet nämndensav om
roll, uppgifter och resursbehov. Som har i avsnitt 3.4.4nämnts Rese-är
garantinämnden ledamöter kan företrädasammansatt av som anses
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ordförande skallföretagarintressen och nämndenskonsument- resp.
i princip bibe-ordning hareller varit ordinarie domare. Dennahavara

års avsnitt 2.1.hållits oförändrad tillkomsten 1967 lagsedan seav
någonframkommit kritikutredningens arbete inteDet har under mot

uppgifter i extraordinära fallhantera sina denämndens änsätt annatatt
då inte har kunnat fullgöra sinareseföretag i charterbranschenstora
åtaganden uppfattningEnligt utredningens berorresenärerna.gentemot

förkritiken i fall nämndens organisation inte anpassaddessa äratt
reseföretag plötsligt ställerfullgöra sina uppgifter när störreatt ett

särskilt tveksamteller avbryter sina Vad är ärresearrangemang. som
pånämnden besitter den kompetens krävs för att ettom som man

Svårig-snabbt och säkert skall kunna hem strandsattasätt resenärer.ta
ocksåheter det uppstå dåhär slaget torde kunna i de fall antalettav

mindre konkurser inträffar samtidigt. tidigare tillhörSom har nämnts
Resegarantinämnden i organisatoriskt Kammarkollegiet.hänseende

innebärDetta bl.a. personal kollegiet utföranställd hosäratt som
kansligöromål nämnden. Erfarenheten visar det knappast äratt
möjligt i förväg bedöma vilka förkommer krävasatt attresurser som
nämndens verksamhet. Plötsliga ökningar förarbetsbelastningenav

dånämnden kan komma kollegiets totala verksamhet.överatt ut
Sett i det mindre perspektivet kan ökning arbetsbelastningen nären av

ianspråktagandedet gäller resegaranti tillleda minskade möjligheterav
för kollegiet sådanbedriva tillsynsverksamhet åliggeratt t.ex. som
myndigheten enligt resegarantilagen.

Enligt utredningens bedömning finns därfördet risk för denatten
kapacitet i dag kan ställas till nämndens förfogande inte kommersom

räcka till vid reseföretags konkurs eller vid flerastörreatt ett samman-
fallande konkurser inom resebranschen. Utredningens uppfattning är att
de anförda förhållandena innebär hot stabiliteten iett motnu rese-
garantisystemet. såledesStarka skäl talar för vissa förändringar vadatt
gäller Resegarantinämndens roll måsteoch uppgifter genomföras. En

flexibel modell för hur hanteringen hemtagning resenärermer av av
och prövningen ersättningsanspråk skall organiseras behövs för attav
på så öka stabiliteten isätt systemet.

Som tidigare redovisats har kritik framförts det nuvarandemot
för det för krångligt och inte tillräckligt flexibeltär detsystemet att när

gäller möjligheterna ställa säkerhet. Dagens regelverk förvissokanatt
inte alltid förståhelt lätt och tillämpa. Detta torde särskiltattanses vara
gälla för de reseföretag och gångenförsta stiftarresenärer som
bekantskap med resegarantisystemet. Systemet skall emellertid, för-

kravet enkelhet, tillgodose interad andra krav alltidutom ären som
fullt förenliga. Mot den bakgrunden utredningen gradenut attanser av
komplexitet i knappast kan sänkas avkallgörsystemet utan att man
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målsättningarde ambitionsnivåoch den höga bör präglasom en
skyddslagstiftning det aktuella slaget.av nu

uppfattning såledesUtredningens inte så krångligtär äratt systemet
det förenklas. Enligtbör nuvarande det i och för sig möj-äratt system

ligt ställa säkerhet bank- eller försäk-sätt änatt annat genom en
ringsgaranti. Det kan dock finnas visst fog för uppfattningen att

med nuvarande regler i alltför liten utsträckningsystemet uppmuntrar
företagen finna billigare, alternativa former för ställa säkerhet.att att
Enligt utredningens mening finns det därför skäl för lösning ien som
högre grad i dag stimulerar reseföretagen ställaän säkerhet andraatt

bank- eller försäkringsgarantier.sätt än Enligt utredningensgenom
bedömning kan flexibelt för ställande säkerheterett systemmer av
också medverka till sänka reseföretagens kostnader föratt resegaran-
tier.

Därtill kommer resegarantilagen sedan tillkomsten år 1972 inteatt
genomgått några genomgripande förändringar. Sammanfattnings-mer
vis behöver lagstiftningen området modemiseras och tillanpassas

förhållanden råder i dag. I det följande kommer utredningennya som
därför förslag till resegarantisystem.att presentera ett nytt

5.3 Ett resegarantisystemnytt

5.3. l Inledning

I detta avsnitt kommer utredningen diskutera huvuddragen iatt ett nytt
Den föreslagna lagens territoriella tillämpningsområde, frågorsystem.

ersättningsgilla kostnader, gränsdragningen mellan ochom arrangör
återförsäljare frågor överklagbarhet kommer behandlassamt iattom
avsnitt 5.4.

5.3.2 En lag skydd vid insolvensom

Utredningens förslag: Till skillnad från gällande reglering skall det
finnas till ersättningrätt resegarantin enbart i insolvens-ur
situationer. Därmed de fall inte kannär genomförasavses en resa
grund den har anordnat eller förmedlatatt påav ärsom resan
obestånd eller kan befaras hamna obestånd.
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inte baraersättningresegarantilagen kanEnligt den nuvarande utges
situa-i andraåterförsäljarens insolvens ävenvid ellerarrangörens utan

avsnittslutförsblir eller inte seinteolika skältioner där avresor avg
främstresegarantilagstiftningentillkomi Som tidigare har3.4.2. nämnts

inteminimiskyddsocialt betingatför resenärerna ettatt om en resage
intefanns detVid tillkomstenreseavtalet.genomföras enligtkunde

i situationerför denågon lagstiftning till skydd resenären somannan
då ansågsdetdärför lätt inseresegarantilagen. Detregleras i är attatt

också situa-omfatta delåta garantiersättningtillmotiverat rättenatt
grund andra orsakergenomförasinte kunde äntioner när aven resa

till-Efter paketreselagensåterförsäljarens insolvens.elleri arrangörens
paketresadockjanuari 1993 harkomst den 1 resenärerna, om en--

åter-tillovillkorlig till ersättningsresa ellerblir i principinte rättav, en
slutförts, harOm inte harbetalning köpeskilling 13 §.erlagd resanav

ellerhemtransportvidare till ersättningsarrangemang,resenären rätt
prisavdrag 16 §§.15 och

utredningen tillanfördaMot den bakgrunden rätten ersätt-attanser
då enligttill fall intening resegarantin begränsasbör resenärenur

frånlagstiftning påräkna motsvarande ersättning denkan somannan
framgått harhar anordnat eller förmedlat Som har resenärennyssresan.

enligt princip ovillkorlig till kompensationpaketreselagen i rätt omen
visser-inte blir eller inte slutförs. Paketreselagendenresan av om ger

skadeståndnågon forceligen inte till vid händelserresenären rätt av
majeure-liknande utanförkaraktär, dvs. händelser ligger arrangö-som

Någonåterförsäljarens dylikeller kontrollansvar 14 och 16 §§.rens
skadeståndtill föreligger dock inte heller enligt bestämmelserna irätt

föreslården resegarantilagen. Utredningen därför detnuvarande att
finnas i situationerskall till ersättning resegarantin endast de närrätt ur

inte kan genomföras grund den har anordnat elleratten resa av som
obestånd.förmedlat obestånd befaraseller kan hamnaärresan

Beträffande innebörden författningskommentarenhärav hänvisas till
till l
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Lagens5.3.3 tillämpningsområde i Övrigt

Utredningens förslag: Resegarantilagens tillämpningsområde
utvidgas till omfatta förutom paketresor ochatt transporter som-
inte endast undantagsvis sker tillsammans med paketresa s.k.en
stolsförsäljning ideell utbytesverksamhetäven för skolungdom.-
Vidare skall ocksålagen omfatta inkvarterings-separata transport-,
och andra turisttjänster förvärvarresenär transporttjänstom en en
jämte ytterligare tjänst och dessa påtagligaföretersammantagnaen
likheter med paketresa.en

De bestämmelser gäller andra resor/tjänster paketresoränsom
skall dock tillämpas endast i dåfall marknadsföringen eller försälj-
ningen riktar sig till förvärvar eller tjänsternapersoner som resan
huvudsakligen för enskilt ändamål.

Den nuvarande resegarantilagen knuten till lagenär paketresor. Detom
hänger med artikel i7 paketresedirektivetatt har införlivats isamman
svensk rätt resegarantilagen. Som utredningen tidigare hargenom
påpekat begreppetär konsument i paketresedirektivet vilket alltså-

uttrycket imotsvaras paketreselagenresenär inte begränsat tillav -
paketresor förvärvas för enskilt ändamål. Det sagda innebärsom nu
alltså EG-rätten ställer kravatt resegarantilagstiftningenett attupp
skall vidare tillämpningsområdeett traditionellaän svenska konsu-ges
mentskyddslagar. Med konsument nämligen enligt artikel 2 iavses
direktivet köper eller överenskommer köpen person som ettom av
resepaket köparen, eller varje för räkning köparen över-person vars
enskommer köp resepaket annan kontrahent,ett ellerom av en person
till vilken köparen eller kontrahent överlåter resepaketet. Depar-annan
tementschefen har i 1992/93:95 s. 23 anfört direktivetsprop. att
konsumentbegrepp primärt måste tolkas efter sitt egentliga innehåll.
Det sagda innebär andraäven privatpersoneränatt kommer ornfat-att

direktivets konsumentbegrepp.tas En näringsidkare ellerav den person
anställd för räkningt.ex. näringsidkaren köparenen vars överens-- -

kommer köp paketresa dåblir betrakta konsumentom iav atten som
paketresedirektivets mening.

Paketresedirektivets konsumentbegrepp medför det skyddatt som
följer direktivets krav inte sätt brukligtav iär svensksom annars-
konsumentskyddslagstiftning kan inskränkas till omfatta enbartatt-
privatpersoner. För skydda konsumenten får medlemsstaternaatt emel-
lertid enligt artikel 8 i direktivet eller upprätthållaanta strängare
bestämmelser vad följerän direktivet. Det finns således ingetsom av
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tillämpningsområde utvidgas i för-resegarantilagenshinder attmot
lagenTidigare harställerdirektivethållande kravtill de upp.som

avsnitt 3.4.2.stolsförsäljning seomfattaockså utvidgats till ävenatt
resegarantilagens tillämp-denföreslår utredningenDessutom att nya

andra tjänster. Detvissaomfattaningsområde tillutvidgas ävenatt
direktivets krav börgårutvidgningar utöverföljerskydd somavsom

förbehållet meddemmeningutredningensemellertid enligt somvara
Motkonsumenter.kan betecknassvenskttraditionellt synsättett som

utvidgarbestämmelserföreslår utredningen debakgrunddenna att som
skall tilläm-paketresortillämpningsområde tjänstertill andra änlagens

sig tillförsäljningen riktardå marknadsföringen ellerendast i fallpas
ändamål.för enskilthuvudsakligenförvärvar resanpersoner som

låg för utvidgningentill grundl995/96:l82,I av rese-somprop.
f..anfördes följande s. 14stolsförsäljning, bl.a.garantilagen till

frågasvårt idradet kanRegeringen medveten gränsär att att enom vara
tillfredsställande.tillämpningsområde alltigenom heltlagens ärsomom

vårenligtin. finns dettäckas Däremotfall och varianter kan knappastAlla
sigtillämpningsområdet fall där dettill demening utvidgaskäl teratt

medan andra saknardel har skydduppenbart oskäligt resenärer ettatt en
bara harpaketresenärer och andradet. Det gäller fall resenärer,när som

medmedköpt paketresearrangör, arrangör,transport reser sammaen av en
resmål. föreslår därför resegaranti-Vioch till atttransportsamma samma

tillämpningsområde utvidgas till omfatta förutom paketresorlagens att
också tillsammans med paketresa.andra sker enresor som

tillämpningsområdeutvidgning lagens harBehovet ytterligare avav en
dominom utredningen diskuterats bakgrund EG-domstolensmot avav

mål Interculturalfebruari AFSden 11 1999 i C-237/97 Programs
Finland avsnitt har i avsnitt 3.1 finnsse 3.4.1. Som nämntsävenry

efter-det koppling mellan paketreselagen och resegarantilagen,näraen
ochpaketreselagens definitioner begreppen paketresa, arrangörsom av

återförsäljare enligtdem skyldiga ställa säkerhetavgränsar är attsom
någonresegarantilagen. Utredningens förslag förändring iinnebär inte

detta avseende. Uttalanden i förarbetena till paketreselagen, liksom
praxis rörande tolkningen dessa begrepp vid tillämpningen paket-av av
reselagen, torde därför framdeles kunna tjäna vägledning vidäven som
tillämpningen framgårresegarantilagen. Av motivuttalanden attav
begreppet "paketresa" i paketreselagen väsentligenhaavses samma
innebörd i paketresedirektivet 1992/93:95 62. Enligtprop.som s.
Kammarkollegiets ocksåpraxis omfattar paketresebegreppet ideell
utbytesverksamhet för skolungdom avsnitt jämförelsese 3.4.1. Vid
med EG-domstolens tolkning begreppet paketresa i paketresedirekti-av
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dom den ll februari mål1999 i C-237/97 AFS Interculturalvet av
FinlandPrograms REG I-825 emellertid denna praxisry, s. synes ige

uttryck för vidsträckt innebörd paketresebegrcppet. Av EG- ien mer av
domstolens avgörande framgår ideell utbytesverksamhet för skol-att

innehållerungdom den transportkomponent förutsätts i paketrese-som
direktivet. Enligt innehålleravgörandet denna verksamhet där-typ av

varken inkvartering någoneller turisttjänst i direktivets mening.emot
Som utredningen tidigare har konstaterat har Sverige i och för sig möj-
lighet kräva resegaranti i dessa fall, någonävenatt konfliktutan att

uppstå iskulle med EG-rätten. Efter EG-domstolsavgörandet fordras
emellertid resegarantilagens tillämpningsområde uttryckligenatt utvid-
gas.

Enligt hittillsvarande myndighetspraxis krävs alltså resegaranti
också för ideell utbytesverksamhet för skolungdom. Frågan dåär om
det finns skäl direkt i lagstiftningen utvidga tillämpnings-attnumera
området- och kravet garanti till omfatta sådan reseverksamhet.att-

Enligt vad utredningen har inhämtat bedrivs den allt överskuggande
delen den utbytesverksamhet hittills har garanti-av ansettssom vara
pliktig i två olika former. Verksamheten bedrivs antingen organisa-av
tioner med ideellt syfte sysslar enbart sådanmedett verksamhetsom
eller kommersielltstörre verksamma utbildningsföretag harav som
skolungdomsutbyte kompletterande inslag sittettsom program.
Arbetet utförs till mycket del volontärer för bl.a.stor av som svarar
rekrytering, urval och utbildning utbytesstudenterna inför utlands-av
vistelsen. I mottagarlandet volontärer för bl.a. värdfamiljsrekry-svarar
tering och stöd familjer och studenter. Till sin hjälp har volontärema
både i och avsändarlandetmottagar- anställd personal försom svarar
administration, internationella kontakter och utbildning för volontä-

I det fall varit till bedömning i EG-domstolensrerna. som uppe
avgörande bodde utbyteselevema i familjer inkvarterade demsom
vederlagsfritt. Utbytesorganisationen anordnade elevernas tillresa
värdlandet med reguljärflyg och värdfamiljerna i regel demtog emot
ankomstorten. Resekostnadema betalade eleven etappvis, vanligtvis
inom period månadertio fram till Vid ficken om avresan. avresan
eleven returbiljett på förhand hade betalats till flygbolageten som
punkterna l l-l2 i EG-domstolens nämnda dom. Enligt vadnyss en av
de ideella organisationer sysslar enbart med skolungdomsutbytesom
har saknar de finansiellaangett, krävs för erhållaman attresurser som
bank- eller försäkringsgarantier marknadsmässiga villkor. Höjda
deltagaravgifter, skulle kunna sådanaskapa finansiellasom resurser,
framstår enligt organisationen knappast något realistiskt alternativ.som
De avgiftshöjningar krävs skulle nämligen leda till deltagaravgif-som

inte konkurrenskraftigater vid jämförelse med de avgiftersom vore
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utbildningsföretag harkommersiellt verksamma äventas ut somsorr av
sittkostnadsfri vistelse utomlandsungdomsutbyte medsko program.

förlita sigförhållanden organisationen hänvisad tilldessaUnder är att
utifrån bedriva sinför huvud kunnafinansiellt stöd över tagetatt

verksamhet.
utredningen bedöma kännetecknas verksamhet detSåvitt kan av nu

sådannågon Vidbesçrivna slaget inte insolvensrisk. utbytes-störreav
bedömning faller utanför detverksamhet enligt EG-domstolenssom

EG-rättsliga torde vidare utbytesstudenterna endastpaketresebegreppet,
någrai mycket begränsad utsträckning kunna drabbas ersättnings-av

gilh kostnader i resegarantilagens mening inte slutförs.om resan
Utredningen emellertid ibetraktar dem deltar den aktuella typensom

utbytesresor lika skyddsvärda dem deltar i kom-av som som som mera
mersiellt går frånbetonade Det inte heller bortseattresearrangemang.
de risker allt förknippadekan med utbytesorganisa-trots attsom vara

obestånd;tionen hamnar främst risken för dåutbytesstudenteratt
inte fåkommer tillbakakunna inbetalade förskott. Utredningen före-att
slår därför lagstiftningen sådanskall omfatta reseverksamhet.ävenatt
Innebörden utredningens ställningstagande i denna del kommer när-av

belysas i föreslåravsnitt 5.3.4. Utredningen ocksåemellertidattmare
minimibeloppen för återförsäljaresoch säkerheterarrangörersatt

avskaffas. Med utredningens förslag bör det därmed möjligt attvara
differentiera garantins påstorlek, exempelvis den grunden hem-att

säkerställd erhål-utbytesstudenten vidärtransporten att utresangenom
ler flygbiljetten hem. Därvid förutsätts returbiljettenatt transportavser
med flygbolag saknar ägaranknytning till utbytesorganisa-t.ex. ett som
tionen. förutsätts ocksåDet returbiljetten möjlig utnyttjaär näratt att

helst under den period utbildningsvistelsensom som avser.
Frågan behovet utvidgning resegarantilagens tillämp-om av en av

ningsområde har i avseende utredningen.även övervägtsett annat av
Det gäller svårigheterde kan uppkomma det gäller dranär attsom

mellan vad skallgränsen tjänster paket-utgöra separatasom anses resp.
i lagens mening. Utredningen vill i detta sammanhangresearrangemang

återknyta till vad regeringen har anfört svårigheterna det gällernärom
dra i fråga lagens tillämpningsområdegränsatt ären om som

alltigenom helt tillfredsställande. Vidare kan konstateras de gräns-att
dragningsproblem aktualiseras i detta sammanhang knappastsom
något avgörande skiljer sig från de gränsdragningsfrågorsätt All-som

reklamationsnämndennänna i flera fall har haft ställning till vidatt ta
t;llämpningen paketreselagens bestämmelser. Som i avsnittav anges
5.4.3 torde det knappast någon framkomlig i avsaknadvåg attvara av-
fjrtydligande frånavgöranden EG-domstolen i resegarantilagen för--
söka klargöra paketreselagens i grunden EG-rättsliga ocharrangörs-
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återförsäljarbegrepp. Samma överväganden sig, enligt utredningensgör
mening, gällande vad beträffar paketresebegreppet.även

Resegarantilagstiftningen har emellertid tillkommit främst för att ge
socialt betingat minimiskydd inte kanresenärerna ett om resaen

genomföras enligt reseavtalet. Som bekant har resegarantilagens
tillämpningsområde tidigare utvidgats till omfatta stolsförsälj-ävenatt
ning. Enligt utredningens mening visar redan denna omständighet att

intedet har varit lagstiftarens mening minimiskyddet föratt reservera
sådanaenbart kombinationer tjänster kan inrymmas i paketrese-av som

begreppet.
Det anförda talar i och för sig för det kan finnas skälnyss att att

utvidgning lagens tillämpningsområdeöverväga till andraävenen av
tjänster stolsförsäljning. tjänsterDe därvidän kan kommaseparata som

frågai sådana eller inkvarteringstjänster iär 2 §transport- som avses
första stycket l paketreselagen turisttjänsteri allmänhet.samt

En utvidgning innebär dessa tjänster försgenerellt in underattsom
lagens tillämpningsområde skulle jämfört med dagens situation med-
föra betydligt flera kategorier verksamhet omfattadesatt av av rese-
garantilagstiftningen. Helt verksamhetstyper, exempelvis muséer,nya
idrottsevenemang, cirkusar, marknader och ambulerande nöjesfält
skulle därmed kunna bli direkt berörda kravet på resegaranti. Vidareav
skulle reguljärtransporter till lands, sjöss och i luften kommarena att
omfattas kravet resegaranti, liksom inkvartering i formav ren av
hotell- och vandrarhemsövemattningar, och rumsuthymingstug- osv.

Utredningen mångadet i dessa fall ifrågasättaskanattanser av om
till garantiersättning överhuvudtageträtt kan motiveraden anses vara

bakgrund det socialpolitiska skyddssyftet. En generell lagstift-mot av
ning det beskrivna slaget skulle bl.a. medföra till garanti-rättav nu
ersättning sådanabeträffande tjänsteräven vanligtvis utnyttjassom
hemorten.

Vidare ifrågasätter utredningen reform det aktuella slagetom en av
kan motiverad hänsyn till övergripande konsu-ettanses vara av mera
mentskyddsintresse. Rätten till garantiersättning skulle då omfatta
också sådana tjänster erbjuds under former väldigt mycketsom som
liknar andra tjänster. Som exempel snarlika tjänstetypertyper kanav

olika formernämnas kurser och utbildningar.av
Genom reform detta slag torde vidare inte minst många småen av

näringsidkare få drastiskt ökade kostnader. Därvid bör beaktas att
utredningen enligt sina direktiv skall lägga vikt vid fram förslagatt ta
till inte försvårar för nyetableringar sådanaett företag.system som av
Vidare bör, enligt utredningens mening, beaktas bestämmelseatt en om

till garantiersättningrätt i dessa fall skulle medföra ersättnings-att en
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oprioriterade borge-andramöjligheterberåättigad har betydligt änstörre
konkurs.anspråk eventuellfå i samband medsina täcktanärcer att en

aktuellt slagreformuppfattningutredningens överIDet är att aven
jämförelse medfråga det vidi endasthuviud kan kommataget om en

finnstillhandahålls marknadenkonsumenternaandlra tjänster som
garantiersättning. Utredningentillinföraiuttalat behov rättattett enav

sådant föreligger. bakgrundnågot behov inte Mothar funnitdock att av
utvidgningutredningen därförvadl anförtshar att somenansersom nu

förs under lagenstjänsterna generelltinncebär de aktuellaatt
långtgåendetillämpningsområde förändringskulle alltförutgöra aven

systtemet.
Enligt mening kan det dock aktuelltutredningens övervägaattvara

områ-tillämpningsområdeiutvidgning begränsadelagensen meraav
fråga gränsdragningendeni, då dennämligen uppkommer närmareom

lagteknisktmelllan tjänster och paketresearrangemang. Rentseparata
marknadsfördasådana fallkam utvidgning i ske att separaten genom

sålda vissa förutsätt-eller tjänster i likhet med stolsförsäljning under
tillämpningsområde.ningar förs resegarantilagensunder

sådanfrågan utvidgning aktualiseras i dedet första kanFör om en
dåfall såsom finnsdet exempelvis vid stolsförsäljning nära sam-en- -

hörighet förvärvat och dem harmellan dem har paketresor somsom
förvärvat Såvitttjänster. situationer har utred-dessaseparata avser
ningen något utvidgninginte kunnat identifiera behov ytterligareenav

tillämpningsområde.lagensav
dåfrågan fallFör det andra utvidgning bli aktuell ikan om en

sålda tillhandahållseller marknadsförda tjänster under omstän-separat
digheter påtagligamedför de sedda tillsammans företer yttreattsom
likheter Så falletmed paketresearrangemang. kan t.ex.ett vara om en
näringsidkares försäljning marknadsföring omfattareller transporter

någoni anslutning till inkvartering elleräger närasom rum annan
turisttjänst, tillhandahållstjänsterna tid 24 timmar.under längre änom

svå-När det gäller situationer utredningen dedessa har kunnat notera
uppstår dårigheter ibland det mellan vadgäller dra gränsenattsom

skall tjänster paketresearrangemang seutgöra separatasom anses resp.
regeringsbeslut 1999-08-26, Fil999/2l83.t.ex.

frånEnligt konsumentskyddsper-utredningens mening detär ett
spektiv försäljnings- marknadsförings-angeläget lagen omfattar ochatt

dåaktiviteter inte idet nämnda slaget i de fall tjänsternaävenav nyss
formell mening kan paketresearrangemang. För resenärerutgöraanses

sådana framstå svår-har köpt måste det nämligen ytterstsom resor som
förklarligt medföljande har köpt paketrese-resenärer, ettatt t.ex. som

i formell mening, har till garantiersättning medan derättarrangemang
själva saknar detta utvidgning aktuella slaget sigskydd. En det terav
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angelägen med hänsyn tilläven den inte försumbara risken reseföre-att
kringgår resegarantilagstiftningen. Enligt utredningens mening börtag

det inte möjligt för näringsidkare bygga sin verksamhetattvara
affärsidéer innebär resegarantilagstiftningen rutinmässigt kring-attsom
gås tillhandahålla tjänster i stället för paketresor. Enatt separatagenom
sådan ordning knappast förenlig med utredningsdirektivensär krav

skall konkurrensneutralt. Visserligen kan sådanatt systemet vara en
utvidgning lagens tillämpningsområde upphov till gränsdrag-av ge nya
ningsproblem vid tillämpningen. Utredningen bedömer emellertid att

svårigheterdessa knappast kommer svåröverkomligabli deänatt mer
problem i uppstårredan dag vid tolkningen paketresebegreppet,som av

då resebyråereller säljer hotellresearrangörer och flygbiljettt.ex. se
redogörelsen i avsnitt 3.4.3. Genom utvidgning det aktuellaen av nu
slaget det enligt utredningensär bedömning möjligt lösa problematt

hänför sig till gränsdragningen mellan tjänster och paket-som separata
bättresätt med inten-stämmerett överensresearrangemang som

tionerna bakom resegarantilagstiftningen vad i dag fallet.än ärsom
Därför föreslår utredningen lagens tillämpningsområde utvidgas tillatt

omfatta också den marknadsföratt eller säljersom separata
inkvarterings- eller turisttjänster jämte förvärvad transporttjänstsom en

företer påtagliga likheter med paketresa.sammantagna Dennaen nya
bestämmelse avsedd tillämpasär endast dåi fall det sigatt rör om
tjänster förvärvas huvudsakligen för enskilt ändamål. Innebördensom

utredningens förslag i denna del kommer beskrivas nedan iav att
avsnitt 5.3.4.

5.3.4 Re gistrerin gsskyldi ghet

Utredningens förslag: Krav införs på de återför-ellerarrangöreratt
säljare omfattas lagens tillämpning skall registreradesom av vara
hos Kammarkollegiet. Som samlingsbeteckning för nämndaen

återförsäljareocharrangörer införs i resegarantilagen begreppet
registreringsslgøldig.

En grundläggande konsumentskyddsaspekt är resegarantisystematt ett
skall bidra till förhindra etablering paketreseverksamhetatt i dåfallav
ekonomiska förutsättningar bedriva sådan verksamhet saknas.att I kra-

konsumentskydd liggervet med andra ord bör haatt systemet en
marknadssanerande effekt i den nämnda bemärkelsen. hänsynAvnyss
till konsumentskyddsintresset det vidare,är enligt utredningens
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ställandepåkallat hittills framhäva kravetmening, tydligare änatt av
paketreseverksamhet.få bedrivaförutsättning förresegaranti attsom en

påkravföreslår det införsutredningenMot den bakgrunden ettatt
återförsäljare paket-få ellerregistrering för verka arrangöratt avsom

omfattas lagen.eller andra avresor resor som
åtskilligai andra nationellaLiknande krav förekommer system som

utredningen studerat kapitel 4.har se
reseföretag harSom utredningen tidigare har konstaterat kan som

uppfyllt insolvensskydd försin skyldighet säkerställa resenärernaatt
enligt lagstiftningen där har sitt enligt den EG-i medlemsstaten de säte

åläggas irättsliga inte ställa säkerhet eller motsvarandehuvudregeln att
sådantytterligare krav kan dock berättigat,medlemsstat. Ett vara omen

ändamål liggerdetta nödvändigt för tillgodose skyddsvärtär att ett som
till för utredningengrund de nationella handelshindrande reglerna. Som

också sådanttidigare skyddsvärthar konstaterat konsumentskyddär ett
ändamål.

Den föreslagna registreringsplikten formellt icke-är settnu
diskriminerande till sin eftersom utländskakaraktär, svenska och
företag behandlas lika. Redan registreringsskyldigheten dock,kan

kravet säkerhet eller motsvarande, innebärasätt ettsamma som
handelshinder för utomlands registrerade företag i Sverige tvingassom

gång.ansöka registrering ytterligare Ett hinder detta slag kanom en av
ändå ändamålemellertid berättigat hänsyn till det skyddsvärdavara av

eftersträvas den svenska regleringen. För detta krävs delssom genom
kravet följer nationell lagstiftning bidrar till förverkligaatt attsom av

det gåravsedda syftet, dels intekravet vad nödvändigtutöver äratt som
för uppnå detta syfte se EG-domstolens dom den 21att senast av

målseptember 1999 i C-124/97 Markku Juhani, punkt 31. Syftet med
det föreslagna registreringskravet för utländska företag är attnu
möjliggöra effektiv kontroll utländsk resegaranti har ställtsatten av

i fall inte konsumenterna skydd svenskadensämre änvart ettsom ger
resegarantin. Enligt utredningens mening bidrar det föreslagna
registreringskravet obestridligen till förverkliga det avsedda syftet.att
Vidare det uppnåknappast möjligtär det detta eftersträvadesättatt
konsumentskyddssyftet mindre ingripande åtgärder. sådantVidgenom
förhållande torde frånregistreringskrav EG-rättslig synvinkel utgöraett

lojal ändamålsuppfyllelse, eftersom syftet med registreringskravet ären
tillförsäkra konsumenterna det skydd paketresedirektivetatt som

bereder dem. En reglering tjänar detta syfte utöverutan attsom -
vad syftetnödvändigt uppnåförär kan till och med sägasattsom -

påkallad från EG-rättslig synpunkt.vara
Kravet på registrering för få återför-ellerverka arrangöratt som

säljare bör tydligt komma till terminologi. Utred-även uttryck i lagens
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föreslårningen därför begreppet registreringsslcyldig används iatt
lagen såvälsamlingsbeteckning för återförsäl-arrangörersom en som
jare dåi de fall bådalagens bestämmelser syftar dessa kategorier av

Pånäringsidkare. föreslåsgrunder registreringsskyl-att termensamma
dig" används för beteckna de enligtäven vad äratt sagtssom ovan
skyldiga påbörjarsöka registrering innan de marknadsföringen.att

ocksåSom utredningen måstehar konstaterat det självklara kravet
ställas fårinte utformat medför kon-att sättsystemet ettvara som
kurrensmässiga nackdelar för viss kategori företag. Med denen av
föreslagna utformningen kommer emellertid kravet registrering
direkt spegla kravet ställande erforderlig resegaranti. Ettatt av
sådant registreringskrav kan naturligtvis kravetsättsamma som-

företaget skall ställa ekonomisk säkerhet medföra vissaatt en -
konkurrensbegränsande effekter, bl.a. etableringenattgenom av nya
företag försvåras. Det dock samtidigt utredningensär uppfattning att
den måni viss etableringshindrande samtidigt marknadssane-men-
rande effekt kravet registrering innebär, frånpositiv konsu-ärsom-
mentskyddssynpunkt. Precis säkerhetskravet hindrar nämligen ettsom
registreringskrav reseföretag från reseverksamhet i fall dåatt starta
ekonomiska förutsättningar sådanför verksamhet saknas. månI den det
föreslagna registreringskravet verkar etableringshindrande, denär
etableringshindrande effekten därför enligt utredningens uppfattning
fullt förenlig med kravet konkurrensneutralitet.

Ansökan registrering bör, redan har Kam-prövasantytts,om som av
markollegiet. Vidare bör Kammarkollegiet, det finns anledning attom

det finns skyldighet ansökaanta registrering,att att om ges en
möjlighet åläggavid vite den marknadsföratt lämna deattsom en resa
uppgifter sin verksamhet nödvändiga fråganförärom attsom om

Ävenregistrering skall kunna prövas. eller återförsäljarearrangören en
inte ansöker registrering bör kunna föreläggas vid vitesom om att

fullgöra sin skyldighet. Utredningen föreslår också det böratt vara
straffbart registrering marknadsföra eller säljaatt utan en resa som
omfattas lagen.av
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återförsäljares5.3.5 och skyldighetArrangörers att
ställa garanti garantiernas inbördessamt

ordning

NågonUtredningens förslag: grundläggande förändring av nuva-
rande ordning för återförsäljares skyldighetarrangörers attresp.
ställa garanti inte motiverad. Liksom i dag skall den garantiär som
har ställts återförsäljare inte utnyttjas, arrangör ärav en om en som
bunden avtalet med har ställt garanti kan iresenären tasav en som
anspråk.

Liksom hittills skall den återförsäljareeller i paket-är arrangörsom
reselagens mening skyldig ställa garanti för resenärernasattvara
anspråk enligt resegarantilagen. påpekatsSom har i utredningsdirekti-

kan det dock ibland svårt dra för återförsäl-gränsen närattven vara en
jare blir Enligt direktivenarrangör kan det därför närmareav en resa.
behöva klarläggas går återförsäljareoch vad tillåtaskangränsenvar en

bli betraktadgöra Det torde emellertid knap-att arrangör.utan att som
någon framkomlig i resegarantilagen försöka klargörapast väg attvara

paketreselagens i grunden EG-rättsliga återförsäljar-ocharrangörs-
begrepp. Samma överväganden sig gällande vad beträffargör även
paketresebegreppet. Frågan blir därför den aktuella gränsdragnings-om
problematiken kan lösas sätt.annat

Enligt gällande får gränsdragningen återförsäljaremellanrätt och
paketresor praktisk ocharrangör ekonomisk dåbetydelse i fall frågaav

uppkommer huruvida reseföretag återförsäljereller inomett arrangerar
riket anordnade Enligt 4 § resegarantilagen skall nämligenresor. arran-

återförsäljareoch riketgörer anordnade paketresor huvud-utomav som
Återförsäljareregel ställa säkerhet minst 200 000 kr. inomen om av

riket anordnade paketresor skall däremot huvudregel ställasom en
säkerhet minst 50 000 kr. Enligt fast praxis bestäms säkerheten förom
den sistnämnda återförsäljare regelmässigt till minimi-gruppen av
beloppet 50 000 kr. innebärDetta i praktiken återförsäljaredessaatt
inte behöver ställa säkerhet fullt deras försäljningut motsvararen som

paketresor.av
Denna praxis skall bakgrund bestämmelsen i § i den7motses av

nuvarande resegarantilagen, vilken säkerhet får utnytt-som anger som
jas både återförsäljarenär och har ställt säkerhet.arrangör Dären en
föreskrivs säkerhet har ställts återförsäljareatt fårintesom av en
utnyttjas, har sådanställtarrangören säkerhet kan iom tassom
anspråk. Avsikten således inteär säkerhet återförsäljare haratt som en
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ställt fåskall anspråk,i bunden dettas arrangör, ärom en som av
aktuella reseavtalet, har ställt säkerhet. Enligt lagmotiven gäller detta
också säkerhet intearrangörens tillräcklig förär täcka deom att

Återför-anspråk för vilka också återförsäljare har ställt säkerhet.en
säljarens säkerhet dåkan komma utnyttjas återförsäljaren haratt om
sålt eller förmedlat utomlands anordnad Vidare återför-kanen resa.
säljarens säkerhet i anspråk han har uppburit betalningnär helttas eller
delvis för har blivit bundenarrangörenutan att avtaletresan av

Slutligen kanresenären. säkerhetengentemot utnyttjas återförsälja-när
sålthar eller förmedlat har anordnats här i riket,ren en resa som om

inte självarrangören har ställt säkerhet prop. 1972:92 34.s.
Nuvarande ordning alltsåtorde innebära återförsäljare inomatt av

riket anordnade paketresor mångai fall inte behöver ställa säkerheten
fullt deras försäljning paketresor.ut motsvarar Resegaranti-som av

lagen uppställer nämligen endast krav varje reseföretag skallett att
ställa individuell säkerhet i princip företagets ekono-en motsvararsom
miska åtaganden vidresenärerna varje enskild tidpunktgentemot prop.
1984/85:2l4 Sålunda9. skall återförsäljarens återför-säkerhet vids.
säljning inom landet organiserade i princip omfattaav arrangemang

beräknaderesenäremas anspråk dels avseende reseavtal som arran-
integören blir bunden dels avseende förmedlade för vilkaav, resor

Återförsälja-huvudarrangören över inte har ställt någon säkerhet.taget
säkerhet behöver däremot inte omfatta den beräknaderens förmed-

lingen för vilka avtalsbunden harav ställt säkerhet.resor, arrangören
I vissa fall torde dock säkerheten återförsäljare inom riketsom en av

anordnade paketresor ställer inte hans åtagandenmotsvaraens gent-
medresenärerna anledningemot sålda paketresor. Om inte arrangö-av

har ställt säkerhet fulltren hans ekonomiskaen ut motsvararsom
åtaganden resenärerna medgentemot anledning sålda paketresor,av
kan vidare enligt gällande hinder föreliggarätt återförsälja-mot att ta

säkerhet i anspråk. Också i de situationer dårens inhemsk arrangören
inte har ställt säkerhet fullt hans åtagandenen utsom motsvarar gent-

riskerarresenärernaemot därmed i vissaresenärerna situationer att
miste det socialt betingade minimiskydd de bordeom berätti-som vara
gade till enligt intentionerna bakom resegarantilagstiftningen.

Utredningen har tidigare konstaterat ambitionen måsteatt attvara
resegarantilagstiftningen skall såresenärerna heltäckande skyddettge

möjligt. Vidare har utredningen anförtsom det finns skäl finnaatt att
lösning i varje enskilt fall fullten skyddarsom intres-ut resenäremas
vid inställda eller avbrutna paketresor.sen Det finns således anledning

överväga lagstiftningenatt bör utformasom sättett garanterarsom
varje individuellatt garanti i princip de anspråkmotsvarar som rese-

vidnärerna varje enskild tidpunkt kan gällandegöra antingenmot
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återförsäljareneller paketresan. Rent lagtekniskt skullearrangören av
uppnås både återförsäljare åläggsdetta ochkunna arrangörerattgenom

ställa garanti fullt deras totala försäljningmotsvararatt uten som av
paketresor, oberoende de bundna avtalet medär resenärenavav om
konsumenten.

fråga då reform slagNästa detta kan motive-är om en av anses vara
rad hänsyn till konsumentskyddsintresset. sådanGenom reformav en

många återförsäljaretorde inom riket fåanordnade paketresorav
drastiskt ökade kostnader för ställa resegaranti.att

sådanUtredningen reform ändock kan motiverad,attanser en vara
eftersom områdettanken med lagstiftningen skydda främstär att
konsumenternas intressen i samband med inställda eller avbrutna

Målsättningenpaketresor. måste ocksåemellertid därvid mini-attvara
de konkurrensbegränsande effekter kravet ekonomiskmera som

säkerhet för med sig. förutsättning förEn genomföra reform äratt en
de framstårökade kostnaderna förhållanderimliga i till de för-att som

bättringar konsumentskyddet uppnås.kanav som
tillgängligAv statistik reseföretag har ställt sin verk-över som

samhet frånunder tiden åroch med 1967 fram till och med sommaren
framgår1999 återförsäljarsäkerheterde har tagits i anspråk inteatt som

någoti fall visat sig otillräckliga för tillgodose resenäremasattvara
anspråk. Som har har Resegarantinämnden årenunderangetts
1967-1993 ianspråktagandebeslutat ställda säkerheter vid 70om av ca
tillfällen. I dessa fall har de ställda säkerheterna visat sigsex av vara
otillräckliga, varvid tvåutdelningen i fallen uppgåtthar till 97,7av

99,9 de ställda säkerhetemas storlek. Av Kammarkol-procentresp. av
legiets statistik för tiden därefter fram framgår1999t.0.m. sommaren

nämnden under den tiden beslutade utnyttjandeatt ställdaom av
säkerheter i ytterligare omkring 30 fall. I endast dessa fall harett av
den ställda säkerheten inte räckt till för de harersätta resenäreratt som
begärt ersättning.

Statistiken visar endast marginella förbättringar konsument-att av
skyddet kan uppnås reformer det ifrågavarande slaget. Detgenom av nu
ligger till handsnära de mindre företagen välatt anta äratt
representerade bland återförsäljarede enbart förmedlar inom riketsom
anordnade paketresor. Utredningen bedömer åtgärder det aktuellaatt av
slaget skulle medföra drastiska kostnadsökningar för framförallt mindre
och nyetablerade företag. Det utredningens uppfattning sådanaär att
kostnadsökningar orimliga i förhållandeär till de marginella förbätt-
ringar konsumentskyddet påräknas.torde kunna Utredningenav som
föreslår därför inte någon grundläggande förändring nuvarandeav
ordning såvitt återförsäljares skyldighet ställa resegaranti. Iattavser
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linje härmed bör den nuvarande ordningen för utnyttjande olikaav
garantier bibehållas.

Utredningen föreslår således den garanti har ställtsatt som av en
återförsäljare fårinte utnyttjas, bundenarrangör är avta-om en som av
let med har sådanställt garanti anspråk.resenären kan itassom

5.3.6 förKrav registrering

Utredningens förslag: Begreppet säkerhet i nuvarande lagstift-
ning byts i den lagen garanti. För registreringut mot termennya
krävs den registreringsskyldige har ställt tillräckligatt garanti hos
Kammarkollegiet.

I den nuvarande resegarantilagen- i l § densägs är arrangöratt som
eller återförsäljare paketresor enligt paketreselagen skall ställaav
säkerhet hos Kammarkollegiet. Vidare säkerheten skallsägs att mot-

återförsäljarensellerarrangörens åtagande försvara resenärernamot
bl.a. paketresor. Enligt 2 § skall säkerheten, Kammarkollegiet inteom
medger bestå bank eller försäkringsbolagannat, utfärdadav en av
betalningsutfästelse fullgörs vid anfordran.som

Enligt utredningens mening finns det visst fog för uppfattningen att
resegarantisystemet med nuvarande regler i alltför liten utsträckning

reseföretagen finna billigare,uppmuntrar alternativa former föratt att
anspråk.resenärernas Somgarantera utredningen nedan i avsnitt 5.3.8

kommernärmare utveckla finns det därföratt skäl försöka åstad-att
komma reglering i högre grad i dag stimulerarän företagenen som att
finna andra lösningar bank- ochän försäkringsgarantier. Tennen
"säkerhet" emellertidär knappast något adekvat begrepp i regel-ett

syftar till ökad flexibilitet.system Utredningen säkerhets-som attanser
begreppet i alltförär utsträckning förknippatstor med framför allt
bankgarantier, för närvarande den helt dominerandeär formen försom

anspråk.att resenärernas Säkerhetsbegreppetgarantera för dessutom
tanken till sakrättsliga institut och borgen. Därför före-t.ex. pantsom
slår utredningen begreppet "säkerhet" i denatt lagen byts ut motnya

"garanti".termen
För bli registrerad krävs enligt förslagetatt den registreringsskyl-att

dige har ställt tillräcklig garanti hos Kammarkollegiet. Vad som avses
med tillräcklig återkommergaranti utredningen till i avsnitt 5.3.9.
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Ãterkallelse registrering5.3.7 av

möjlighetKammarkollegiet skallförslag:Utredningens attges en
garanti i enlighetställtinte haråterkalla registreringen för den som

kollegiets beslut.med

få möjlighetKammarkollegietförslag börEnligt utredningens atten
ställtinte harregistreringsskyldigåterkalla förregistreringen somen

får förslagetDärvid enligtkollegiets beslut.garanti i enlighet med
förordnaföreligger särskilda skäl,detKammarkollegiet, attom

förordnandeomedelbart. Ettskall gällaavregistreringsbeslutet attom
kraftigtmycketomedelbartavregistreringen skall gälla utgör ett

därför meddelasSådana skallnäringsfriheten. förordnandeningrepp i
obenä-då registreringsskyldig tydligt har visat hani fallendast äratten

Vidare bör krävasskyldigheter enligt lagen.fullgöra sina attattgen
registreringsskyldige fortsätteri fara densäkerhetresenärernas är om

sådan situationmarknadsföra och sälja paketresor. Enorganisera,att
då vitesföre-registreringsskyldig överträderkan för handen ettvara en

angående hanställande och högre garanti samtidigtläggande somav ny
åtagandenstår i sälja fullfölja där hansbegrepp eller motatt rese-resor

inte befintlig garanti hos Kammarkollegiet.täcksnärerna av

5.3.8 Olika modeller för ställande resegarantiav

Utredningens bedömning: nuvarande ordningen med bank-Den
eller försäkringsgaranti fortsättningsvis huvudalter-skall även vara
nativet i resegarantisystemet. flexibilitet börFör öka systemetsatt
dock garanti kunna ställas i former, efter individuellandraäven en
prövning Kammarkollegiet.av

Inledning

Som utredningen tidigare har konstaterat paketresedirektivet integer
några direkta antydningar vilka lagstiftarenmedel den nationellaom

uppnåskall använda för vid genomförandet detartikel 7 konsu-att av
mentskydd resegaranti-direktivet föreskriver. olika nationellaDesom

också vitt skildautredningen har visarstuderatsystem som prov
tillvägagångssätt gåruppnå ändamål kapitelför 4. Detdetta seatt
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åstadkommadock urskilja fyra i grunden olikartade förmetoderatt att
föreskrivnadet konsumentskyddet:

anspråkResenärernas tillgodoses utnyttjande individuella0 genom av
betalningsutfästelser säkerheter ställda till befullmäktigatett- -

säkerhetskonstruktionen.organ
anspråkResenärernas hanteras obligatorisk frivilligeller fond0 av en

kollektivt finansierad reseföretagen fondkonstruktionen.ärsom av
anspråkResenärernas hanteras den har försäkringmeddelat0 av som

eller motsvarande förmåntill för Oörsäk-resenärernaarrangemang
ringskonstruktionen.

anspråkResenärernas tillgodoses utnyttjande penning-0 genom av
medel har deponerat hos tredje tills alla tjänsterresenärensom man
i samband med har levererats förvaltarkonstruktionen.resan

Ofta förekommer flera konstruktioner samtidigt inom de nationella
garantisystemen. Bland de nordiska länderna sålundahar både Dan-
mark och Norge resegarantisystem bygger på säkerhetskon-ett som en
struktion kompletterad med fondkonstruktion obligatoriskt slag.en av
Samma variant garantisystem förekommer i Storbritannien vadav
gäller paketresor med flygtransport. I Frankrike existerar sida vid sida
olika garantisystem bygger fondkonstruktionen säkerhets-som resp.

Ävenkonstruktionen. Luxemburgs och Nederländernas rättsordningar
parallella konstruktioner, nämligen försäkringskonstruktionenrymmer

och fondkonstruktionen. Brittisk inrymmer samtliga konstruk-rätt
tioner. Försäkringskonstruktionen och förvaltarkonstruktionen dockär
enligt det brittiska förbehållna endast paketresor där det intesystemet
finns någon flygtransport med i resepaketet. Vissa nationella rätts-

emellertid endast konstruktion.system I svensk, finländskrymmer en
och isländsk förekommer sålundarätt endast säkerhetskonstruktionen.
På kontinenten föreskriver tysk, belgisk och österrikisk endast för-rätt
säkringskonstruktionen.

Utredningen har tidigare tagit ställning till vilka krav bör ställassom
resegarantisystem och i vilken ordning deett uppställda kraven bör

prioriteras. Därefter har utredningen beskrivit vilka reformbehov som
följer dessa krav. det följandeI kommer utredningenav närmare att
analysera måni vad de uppräknade konstruktionema kan tillgodosenu
de krav och reformbehov utredningen har identifierat. Utredningensom
kommer därefter ställning till vilken konstruktionatt börta liggasom
till förgrund utfominingen det framtida resegararantisystemet.av
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olika konstruktionernaDe

säkerhetskonstruktionen innebärenbartEn lösning bygger attsom
eller garantier medbetalningsutfästelser dvs. säkerheterindividuella -

till befullmäk-utredningen föreslagna terminologin ställsden ettav -
såtillvidaosäkcrhetsmomenttigat Konstruktionen attettorgan. rymmer

derörandeberäkningen säkerhetens storlek bygger en prognosav
slåråtagandena felOmekonomiska resenärerna.gentemot prognosen

får del den ersättningtill endastkan detta leda resenärernaatt ut en av
erfarenheternaUtredningen dockde berättigade till.är att avansersom

säkerhetskonstruk-byggerdet nuvarande svenska systemet, som
från Enligttionen, konsumentskyddssynpunkt i huvudsak goda.är

nuvarande svenska inte heller iutredningens mening detär systemet
övrigt oförenligt med krav bör ställas resegarantisystem.de ettsom

ändamålsenligFondkonstruktionen framstår från konsument-som
skyddssynpunkt. Obligatoriska fonder väcker dock enligt utredningens
mening betänkligheter med hänsyn till kravet konkurrensneutralitet.
Sådana fonder kan nämligen leda till kostnadsutjämning inomen rese-
branschen låg erhållerinnebär oseriösa företag med likviditetattsom

konkurrenskraft de skulle sakna. Ett resegarantisystemen som annars
detta nedbringar kostnaderna för vissa företagsätt attsom genom

företagandra tvingas tillskjuta medel till fond oförenligtäratt mer en
med kravet konkurrensneutralitet.

Vidare det utredningens bedömning obligatorisk och kol-är att en
lektivt finansierad garantifond snabbt skulle kunna till-tömmas
gångar vid flera reseföretagskonkursereller under uppbyggnads-en
skedet. fungerande såledesEn fondlösning förutsätter inga nämn-att
värda utbetalningar sådantsker under skede. undvikaFörett att pro-
blem detta slag det i och för sig lösningtänkbar underatt ettav vore en
övergångsskede låta reseföretagen bygga fond samtidigt deupp en som
får ställa säkerhet enligt det nuvarande Nackdelarna medsystemet. en
sådan lösning emellertid uppenbara. Kostnaderna för bedrivaär att
reseverksamhet kan bli orimligt framförallt mindrehöga, för och
nyetablerade företag. utredningens direktiv viktI dessutom attanges
skall läggas försvårarvid tillskapa inteatt ett system som
nyetableringar små och företag.medelstora Lösningarav som nu
angivet slår eller fråndessa företag marknaden börsätt stängerut ute
följaktligen så långt möjligt undvikas. En variant läggaattannan vore
reseföretagens bidrag till fonduppbyggnaden nivå inte riske-en som

leda till de nämnda såproblemen. fall torde emellertidIattrar nyss
uppbyggnadsperioden såbli långvarig fonden inte kommeratt attpass
kunna träda i funktion överskådliginom tid. Slutligen det mycketär
tveksamt fullt förslåutbyggd garantifond skulle till täckaattom ens en
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alla ersättningsgilla anspråk förhållanden,under exempelvisextrema
flera reseföretag samtidigt ställer sin verksamhetstörre underom

Förhållandethögsäsong. illustreras väl det faktum tvåde störstaattav
i dag hos Kammarkollegiet ställer tillsvidaresäker-researrangörerna

heter vardera omkring 500 miljoner kr. Dessa reseföretags säker-
heter ungefär hälften den totala säkerhetermotsvarar av summan av
ställda hos kollegiet. Obligatoriska fondlösningar torde därför förut-

någon form statlig garanti. fall riskerarsätta I fulltävenannatav en
utbyggd fond snabbt tillgångar vid reseföretagstömmas störreatt
konkurser. statligEn fondgaranti svåremellertid förenaär med kra-att

förändringar fårresegarantisystemet inte leda tillvet att nämnvärtav
ökade statsutgifter. En lösning sådant slag har dessutom tidigare för-av

bl.a.kastats regeringen, den grunden inte kunde förordaattav man
ordning där skulle kunna tvingas till ekonomiska insat-staten yttersten

Helt frivilliga fonder ställa säkerhet till befullmäk-utan attser. ettsom,
tigat sköter hemtagning och i övrigt till-resenärerorgan, om av som
godoser anspråkresenäremas inte invändningarstöter samma som
de obligatoriska fonderna. Frivilliga fonder detta slag kan emellertidav
bara fungera vid sidan andra alternativ inom resegarantisystemet.av
Vidare sådanakan fonder endast reseföretagenupprättas eller dessasav
organisationer.

Försäkringskonstruktionen innebär samtligaresenäremasatt
anspråk resegarantin dvs. anspråk utbetalning garantiersätt-mot av-
ning, hemtagning hanteras de institutioner har meddelatosv. av som-
försäkring eller motsvarande förmåntill för resenärerna.arrangemang

sådantEtt kan rimligen nedbringa åtagandennuvarandesystem statens
för resegarantisystemet. Ett resegarantisystem bygger enbart påsom
denna konstruktion kan dock leda till ökad risk för utslagning småav
och nyetablerade reseföretag. Risken för sådan utveckling, bl.a.en som
leder till koncentrationstendenser marknaden, har olika sätt
framhållits flera intressenter berörda det tyskaär resegaranti-av som av

Det nämligen utbreddsystemet. uppfattning bland tyskasynes vara en
intressenter det medför relativtatt ekonomiskasystemet störreegna sett
påfrestningar för små och medelstora nystartade reseföretag sesamt
avsnitt 4.7.3. I detta sammanhang kan det iäven direktivennoteras att
till utredningen vikt skall läggas vid tillskapaatt attanges ett system

inte försvårar för nyetableringar små och medelstora företag.som av
Ett resegarantisystem påbyggt enbart försäkringskonstruktionen torde
inte förenligt med den viljeinriktning kommer till uttryck ivara som
utredningens direktiv.

Möjligheten enligt brittisk anlita förvaltarerätt framstår iatt som en
hög flexibelgrad och ekonomiskt fördelaktig lösning, särskilt för små
och nystartade reseföretag. En lösning enligt förvaltarkonstruktionen
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dock med-resegarantiordning tordekravsvenskamotsvarar ensom
itorde detreseföretagen. Dessutomförföra betydligt högre kostnader

förskottsbetal-obligatoriskinföra kravså nödvändigtfall attvara
ning paketresor.av

ställningstagandeUtredningens

främst skydda konsumen-resegarantilagstiftningenTanken med är att
detinställda eller avbrutnaintressen i samband med närternas resor

obestånd. därförDet krävsbefaras reseföretag hamnarkan attatt ett
så fullgottresegarantilagstiftning resenärerna ettgaranteraren ny

sådana Enligt utredningens meningvid händelser.skydd möjligtsom
resegaranti-utformaför sig möjligttorde det i och ett nyttattvara

aktuella konstruktionerna,grundval samtliga de utansystem av nu
konsumentskyddsintresset. vad tidigare harAvavkallgöraatt som

resegaranti-framgår utredningen inte betraktaranförts emellertid ettatt
någonförsäkringskonstruktionenbyggt uteslutandesystem som rea-

innebärlistisk inte lösningmöjlighet. Det sagda utesluter dock en som
alternativ inomförsäkringskonstruktionen existerar ettatt rese-som

säkerhetskonstruktionen. lösninggarantisystemet vid sidan En avav
får självdetta slag emellertid inte leda till konsumentenresenärenatt

bär för verkligen omfattas försäk-kontrollera hanansvaret att att av en
ring före-eller motsvarande det skydd lagenarrangemang som ger som

såskriver. i fall enligt utredningens uppfattning leda tillDetta skulle en
urholkning fördet socialt betingade minimiskyddet dessa resenärer,av
vilket inte förenligt intentionerna svenskamed bakom den rese-vore

sådantgarantilagstiftningen. effektivt konsumentskydd torde i fallEtt
förutsätta ingåendemyndighet tämligen kontrollerar deattatt en
berörda konsumenterna försäkrings-skydd.verkligen har erforderligt

måste ocksåLagstiftningen förenligi övrigt med de kravvara som
bör ställas resegarantisystem. tidigare torde obli-Som harett angetts
gatoriska fondlösningar svåra såvälförena med kravetattvara
konkurrensneutralitet påattmed kravet förändringarsom av resegaran-
tisystemet fårinte leda till ökade statsutgifter.nämnvärt

Frågan då hur kan kombinera redovisade konstruk-deär man nu
såtionerna de de reformbehov utredningen haratt motsvarar som

identifierat avsnittse 5.2.2. Utredningen har därvid konstaterat detatt
angeläget försöka hitta modell för hur hanteringenär att en ny av

hemtagning ersättningsanspråkoch prövningen skallresenärerav av
organiseras såför öka stabiliteten i Utredningensättatt systemet.
har vidare konstaterat flexibilitetökad för ställande resegarantiatt av
torde ägnad sänka reseföretagens garantikostnader. Utred-attvara
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ltlliningen betraktar därför ökad flexibilitet i det nämnda avseendetnyss
högt prioriterad målsättning vid utformningen ett nyttsom en av rese-

garantisystem.
Mot bakgrund föreslårdet anförda utredningen den nuvarandeattav

säkerhetskonstruktionen fortsättningsvis skall huvudaltemati-även vara
i resegarantisystemet. föreslårUtredningen dock garanti i fram-vet att

tiden skall kunna ställas i andra former, efter individuelläven pröv-en
ning Kammarkollegiet. Reseföretagen såledesskall kunna ställaav
garanti olika former sak- och kreditförsäkringar samtgenom av genom

Ävenbranschorganisationer kollektivt ställda garantier. depositionerav
slag förekommer i den redovisade förvaltarkon-av samma som ovan

struktionen torde med denna lösning kunna godtas resegaranti.som

5.3.9 Tillräcklig garanti

Utredningens förslag: När registreringsskyldig ansökeren om
registrering skall Kammarkollegiet beräkna garantins storlek. Garan-
tin skall fastställas till belopp med hänsyn till reseverksam-ett som
hetens och omfattning bedöms tillräckligt för täcka vissaart attvara
i resegarantilagen uppräknade kostnader. iDe dag gällande minimi-
beloppen för återförsäljaresocharrangörers garantier bort. Omtas
det finns särskilda fårskäl, kollegiet besluta garanti inte behöveratt
ställas.

Enligt utredningens uppfattning utgångspunkten garantiär böratt en
betraktas tillräcklig uppgården till belopp med hänsynsom ettom som
till reseverksamhetens och omfattning bedöms tillräckligtart förvara
följande ändamål. Om inte genomförs skall den räcka till fullresan
återbetalning vad har erlagts i förskott. För den händelseav som att

påbörjas inte slutförs skall garantin täcka betalningresan men av
kostnaderna för hemtransport betalningresenärerna, kostnadernaav av
för uppehälleresenärernas och skälig ersättning för värdet deav
förmåner gåtthar misteresenären harsom attom genom resan
avkortats.

Utredningens förslag innebär den registreringsskyldiges garantiatt
skall kostnaderna för paketresor enligtmotsvara ll § i lagförslaget.
Mot bakgrund vad har i avsnitt 5.3.3 föreslås ocksåangettsav som att
garantin skall täcka kostnaderna för och inkvartering ellertransporter
andra turisttjänster marknadsförs ochseparatsom sammantagnasom
företer påtagliga likheter med paketresa i månden konsumenten en
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någon andra tjänsterna. Medtransporttjänsten jämte deftrvärvar av
avsnittetvidare i det nämndahänvisning till vad har angetts nysssom

beståendeocksåftreslås kostnaderna förgarantin skall täckaatt resor
utbildningsvistelse, den inkvarteringoch äventransport om somav
utbildningsvistelsen kostnadsfri.erbjuds i samband är

säkerhetennuvarande resegarantilagen föreskrivs dessutoml den att
åtaganden till-för andra skerskall omfatta resenärernamot resor som

bestämmelsemed §. I motiven till denna prop.paketresor lsammans
följande.1995/96: 182 22 har anförts bl.a.s.

Avsikten skydda köperär resenäreratt som resor som arrangeras av en
bestårpaketresearrangör där själva s.k.bara transporten,men resan av

stolsförsäljning. gäller främst förvärvarDet resenärer som en resa av
återförsäljareeller paketresenärerna har gjortarrangör samtsamma som

med paketresenärerna. spelar ingen roll vil-Dettransportreser samma som
Såvälket flyg båttransportmedel används. och buss omfattas.etc.som som

Följande situation kan typexempel. Paketresearrangörenettanges som
X-resor ordnar till tvåpaketresor Grekland. Bolaget flygplan medäger egna
vilka till Athen. försöker fyllaX-resor planen medresenärerna transporteras
paketresenärer så långt möjligt. säljsTomma platser sedan till stols-som

främst studenter vill komma billigt till grekiskaresenärer, övärl-som ner
den. PåPlanen har plats för 90 åker 70 paketresenärerresenärer. en resa
och 20 stolsresenärer som har returbiljett med efterX-resor. Straxäven att
de kommit till Grekland försätts X-resor i konkurs. Med de föreslagna
bestämmelserna såvälkommer paketresenärerna stolsresenärerna attsom
hemresan ordnad resegarantin. dåDetta ändras inte i fall bolagetgenom
själv inte flygplanen hyräger transporttjänsten. Däremot kommer deutan

frånköper sin biljett direktresenärer transportföretag, flyg-ett ettt.ex.som
frånbolag, eller inte ordnar paketresor inte erhållaresearrangör atten som

något frånskydd resegarantin. Regeringen de stolsresenärerattanser som
med och paketresenärerarrangör ärtransportreser samma samma som

den skyddsvärd och där det förär den enskilde resenärenmestgrupp som
måste uppfattas svårförklarligt varför omfattas garantin i detsom man av

fallet inte i det andra. Avgränsningen har därför sågjorts det ärena men att
dessa Lagrådetomfattas. påpekatresenärer har dåfall kan tänkasattsom
det naturligt betraktaär stolsresenärer och paketresenärer deltagareatt som
i stolsresenärerna eller del dem färdas medtrots attsamma resa, en av en- -

paketresenärerna. sådanOm uppstårän situation blir dettransportannan en
Resegarantinämnden får kanavgöra ha skett tillsam-som om resan anses

med paketresa eller inte. låta allaAtt s.k. stolsresenärer omfattas ärmans en
praktiskt inte sådanamöjligt. I fall skulle de flygbolag normaltt.ex. som
bara tillhandahåller reguljärtransporter komma omfattas lagensatt av
bestämmelser. Så långtgående resenärsskydd inte realistiskt.är



i

ll
4

Överväganden142 och förslag SOU 1999: 140

kan, enligtDet utredningens ifrågasättasuppfattning, starkt om rese-
garantilagen i sin nuvarande tillräckligtlydelse klart uttryck för lag-ger
stiftarens avsikt. Avsikten med den nuvarande bestämmelsen har
uppenbarligen inte varit alla skeratt separata persontransporter som
tillsammans med paketresor skall garantipliktiga. Det kan emeller-vara

rådatid knappast delade meningar bestämmelsen enligt sin orda-attom
lydelse föreskriver garantiplikt för samtliga stolsresenärer oavsett om-
dessa har köpt sin biljett återförsäl-ellerresenärer arrangörav samma
jare paketresenärema direkt fråneller transportföretag.ettsom

För bringa lagen i bättre överensstämmelse lagstiftarensmedatt
föreslåravsikt utredningen därför den registreringsskyldiges garantiatt

skall täcka kostnader föräven inte endast undantagsvistransporter som
sker tillsammans med paketresor. såledesFörslaget innebär i denna del

reseföretag bör frånundantagna skyldigheten ställa garantiatt attvara
för försäljning i normala fall intepersontransporter ägerav som rum
tillsammans med paketresor. Garantin behöver alltså inte täcka försälj-
ning sådanai då framstårfall det uppenbart förtransporterav rena som

de aktuella saknar samhörighetresenärerna med paketresenä-attenvar
med och medarrangör Vadrer som reser transport.samma samma som

åsyftas sådanafrämst situationer bådeär där paketresenärema och de
andra har köpt sin biljett direkt frånresenärerna transportföretagett -

flygbolag, järnvägsföretag ellert.ex. ett passagerarrederiett ett som-
förhållandevisendast i marginell utsträckning paketresor.arrangerar

Som exempel kan järnvägstransporternämnas där endast ringa delen
det totala antalet platser paketresenärer. frånUndantagtasav upp av

kravet garanti ocksåbör beviljas i fall då något konsumentskydds-
intresse huvud inte sigöver gällande, yrkeschauffö-görtaget närt.ex.

medföljer passagerarfärja tillsammans med sina arbetsfor-rer en
don.

Enligt gällande skall återförsäljarerätt ocharrangörer riketutomav
anordnade ställa säkerhet minst 200 000 kr. återför-Andraresor en om
säljare skall ställa säkerhet minst 50 000 kr. Denna reglering ären om
inte förenlig med systematiken i utredningens lagförslag. Enligt utred-
ningens uppfattning det inte frånhellerär konsumentskyddssynpunkt
nödvändigt i lagen behålla något minimikravatt garantins belopp.
Konsumentskyddet uppnås ändå kravet tillräcklig garanti. Engenom
differentiering garantins storlek ocksåtorde önskvärd hän-av vara av

till små och medelstora företags behov. Enligt norsk ställersyn rätt
reseföretag uteslutande sysslar med inrikesresor betydligt lägresom
säkerhet företagän ocksåstörre har utlandsresorsom programmet
se avsnitt 4.5. En differentiering det beskrivna slaget kanav nyss
emellertid leda till reseföretag trotshelt olika konkurrensvillkor,att ges

de anordnar eller säljer till resmålatt geografiskt likaärsettresor som
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således vissa situa-isådan differentiering kanavlägset belägna. En
Utred-på konkurrensneutralitet.oförenli med kravettioner därför gvara

utsträckningiföreliggande förslagetdock detningen störreatt nuanser
Förslaget tordereseföretagens behov.minstahittills tillgodoser deän

till lägrefall kan fastställasmedföra garantin i fleranämligen ettatt
50 000 kr.belopp 200 000 krän resp.

också användas förföreslår garantin skalldessutomUtredningen att
utnyttjandeärendenför handläggningentäcka kostnadernaatt avomav

administrationeninnebärgaranti avsnitt 5.4.2. Dettase även att av
liggergarantin, vilketutnyttjandet finansieras företaget ställerav som

avsnitt 5.1.3. Vid behovsjälvfinansieringväl i linje med kravet se
för-således ställas tillbetydande ekonomiska kunnabör resurser

anspråk hemtagningfogande för i vid resenäreratt tas av m.m.
tillhandahåller garantinhittillsLiksom kommer den t.ex.part som -

kostnad för garantin grundvalbank bestämma reseföretagetsatten -
risken för garantin behövermarknadsmässig bedömning attav en av

såle-garantins storlek skallrealiseras. Kammarkollegiets beräkning av
sådannågon riskbedömning.des inte heller i fortsättningen innefatta

Enligt förslaget får föreligger särskildaKammarkollegiet, detom
skäl, följande kommerbesluta garanti inte behöver ställas. I detatt
utredningen diskutera i vilka situationer det kannärmareatt anses
föreligga sådana särskilda för registreringsskyldigskäl undantaatt en
från skyldigheten ställa garanti hos kollegiet.att

möjligt eftergeTill börja med bör det, liksom i dag, heltattatt vara
kravet på garanti i fall då risken för behöver ide säkerhet tasatt en
anspråk i princip obefintlig. Eftergift garanti börkravetär av
sålunda i fortsättningen meddelas vid där detkunnaäven arrangemang
inte ingår någon innefattande hotell-Om paketresatransport. t.ex. en
vistelse tillgångoch till liftanläggning betalas först vid ankomsten eller
kanske frånförst vid hotellet, bör eftergift kunna kommat.o.m. avresan

fråga.i dåDetsamma bör fall debitering sker först igälla i de resanav
efterskott.

framgårDärutöver har utredningen avsnitt 5.4.1 konsta-som av --
det inom territoriellaEU saknas enhetlig reglering detterat att en av

tillämpningsområdet påta-för i paketresedirektivet. Vidare harartikel 7
lats tvåföljd detta kan nationella samtidigtatt systemsom en av vara
tillämpliga anspråk. risken förFörutomresenärens resenäreratt
överkompenseras, uppkommer i dessa fall den olägenheten att ett rese-
företag kan skyldigt i flera länder ställa resegaranti förattvara samma
paketresa. Utredningen bedömer EG-fördragets bestämmelser friatt om
rörlighet för tjänster i dessa situationer för med sig registrerings-att en
skyldig har sitt i EES-områdetland inom under vissasäte ett annatsom
omständigheter skall frånundantas skyldigheten ställa garanti enligtatt
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svensk lag. Enligt utredningens uppfattning tvåbör dock krav vara upp-
fyllda för sådant undantag skall medges. För det första måsteatt ett den
registreringsskyldige kunna visa han har ställt resegaranti enligt lag-att
stiftningen i landet där han har sitt Om det landet saknarsäte. lagstift-
ning området, måste givetvis garanti ställas här i Sverige. Vidare
måste den utländska lagstiftningen skyddresenärerna iett vartge som
fall inte detär sämre denän svenska lagstiftningen Om dessasom ger.
krav uppfyllda, börär registrering kunna meddelas den utländ-utan att
ske registreringsskyldige någonställer garanti hos kollegiet.

påKravet den utländska resegarantin måsteatt resenärerna ettge
minst lika skydd den svenska lagstiftningengott enligt utred-ärsom
ningens mening förenligt med det EG-rättsliga kravet proportionali-

vid nationella inskränkningar itet den fria rörligheten för tjänster se
avsnitt 3.2.5.

Vid bedömningen den utländska resegarantin likvär-av om ettger
digt skydd det enligtär utredningens uppfattning svårtmycket att
bortse från EU inte något enhetligt språkornråde.utgöratt Från kon-ett
sumentskyddsperspektiv kan detta förhållande upphov till särskildage
komplikationer. Språkhinder torde nämligen försämraavsevärt konsu-

möjligheter skaffa sigmenternas nödvändig informationatt produk-om
och gällande sinater göra rättigheter.att Den EG-rättslige norrngivaren

har varuområdet särkilt uppmärksammat och erkänt behovet attav
skydda konsumenter i aktuellt hänseende. Sålunda innehållernu
Europaparlamentets rådetsoch direktiv 97/4/EG den 27 januariav
1997 ändring direktiv 79/112/EEG tillnärrnningom medlems-av om av

lagar märkning,presentationstaternas och reklam i fråga livs-om om
medel EGT L 43, 21 bl.a. krav livsmedel skall märkasnr atts.

språk med lätthet förståsett konsumenten se artikelsom 13a. Avav
preambeln till direktivet framgår detta krav grundar sigatt
EG-domstolens rättspraxis frågai märkning livsmedelsprodukterom av
se dom den 12 oktobert.ex. 1995 i mål C-85/94 Piageme II,av REG s.
I-2955. På varuområdet har domstolen iäven tid meddelatett senare
avgörande uttryck förgett domsynsätt, den 3 juni 1999 isamma se av
mål C-33/97 Colim Nv Bigg s Continent Noordmot NV. Vidare har
EG-lagstiftaren uttryckligen frågai läkemedelsprodukter föreskrivitom

skyldighet använda det eller de officiellaen att språken i medlemssta-
i den region därten produkterna säljs artikel 8 rådetsi direktiv

92/27/EEG den 31 1992 märkning humanläkemedelav ochmars om av
bipacksedlar, EGT L 113, 8. Motom den anförda bakgrun-nr s. nyss

den bedömer utredningen intresset undvika språkhinderatt förattav
konsumenterna sådantär skyddsvärt ändamålett i och för sigsom
enligt EG-rätten kan berättiga till vissa inskräkningar i möjligheten att

registrerad på grund utomlands ställdvara resegaranti.av
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resegarantiord-utomnordiskaomfattasNär svenska konsumenter av
språkhinder i vissakomplikationer grundningar torde risken för av

tidigare nämnda kravpåtaglig. till EG-rättensfall Med hänsynvara
förfria rörligheteninskränkningar i denproportionalitet vid nationella

myndig-svenskai fall tveksamttjänster det dock vart omvarasynes
resegarantiermöjligheten utomnordiskagenerellt kan uteslutaheter att

enligtresegaranti ställdlikvärdiga medskulle kunna anses som en
detlikvärdighetsbedömningen kanlagstiftning. Vid aktuellasvensk den
tillangivna finnas anledning hänsyndock den bakgrunden att tamot nu

språkhinderi vilken utsträckning kan befara uppkommeratt omman
utomlands ställdasvenska konsumenter behöver utnyttja den resegaran-

språkhinder måste dåtin. Risken för i varje enskilt fall. Enbedömas
uppståutgångspunkt sådana svårigheterrimlig emellertid tordeär att

inte skaffa sig information ochkonsumenterna kommer kunna taattom
tillvara språk för-sina rättigheter de normalt har lättsett attett som
stå. språkhinder normaltOmvänt ligger det till handsnära att anta att

inte kan befaras uppkomma konsumenterna kan kommunicerasett om
på språkskandinaviska eller i fall vissa kon-det gällernärvart yngre-

eventuellt engelska. sammanhanget börI ävensumentgrupper -
Kammarkollegiet i sin haregenskap tillsynsmyndighetnämnas att av

visst för dåhjälpa till registreradresenärer rättaett attansvar en
näringsidkares garanti få särskiltbehöver utnyttjas. tordeDetta ansvar

praktisk betydelse garanti har ställts utomlands.stor om
Bevisbördan för samtliga krav enligt motsvarande utländskatt

lagstiftning åvilauppfyllda bör registreringsskyldigedenär görsom
sågällande fallet. Kammarkollegiet därefter detharär prövaatt att om

skydd tillförsäkras enligt den utländska lagstiftningenresenärernasom
i det konkreta fallet kraven enligt svensk nationell rätt.motsvarar

Likartade problem kan uppkomma då registreringsskyldiga företag
med här i landet säljer eller förmedlarsäte utomlands anordnade paket-

resegaranti för paketresorna har ställts i land. Somett annatresor, om
tidigare har artikel i7 paketresedirektivetnämnts medlemsstaternager

mått gällerfrihet det bestämma skallnärett stort attav vem som vara
skyldig ställa resegaranti. Av artikeln följer åtminstoneendastatt att
den återförsäljareeller i avtaletarrangör med konsumentenär partsom
skall garantipliktig. EG-domstolen har inte uttalat sig undervara om
vilka förutsättningar partsbundenhet uppståskall mellan arrangö-anses

och konsumenten återförsäljarenmellan och konsumenten. Avren resp.
redogörelsen för utländsk framgår också frågan på vitthar löstsrätt att
skilda i de nationellasätt sålundaEnligt norskrättssystemen. rätt är

återförsäljareocharrangörer utländska paketresorarrangörersav garan-
tipliktiga medan endast skyldiga resegarantiställaarrangörer är att
enligt tysk rätt.
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dåfall samtliga beträffande utomlands anordnat paket-I de krav ett
uppfyllts resegarantilagstiftningen ihar enligt enresearrangemang

EG-fördragets fri rörlighetmedlemsstat, torde bestämmelserannan om
för tjänster medföra den i Sverige säljer underatt arrangemangetsom

frånvissa skyldighetenomständigheter skall undantas ställa garantiatt
hos Kammarkollegiet. iDen registreringsskyldige med här landetsäte

åtagandenbör dock för det första visa samtliga enligt lagstift-kunna att
ningen i EU/EES-land fullgjorts. Liksomhar det gällernärett annat en
registreringsskyldig har sitt i land inom EU/EES-säte ett annatsom
området, ocksåbör krävas för följerdet skydd resenärernaatt som av
den utländska lagstiftningen i fall inte det denär sämre änvart som
svenska lagstiftningen ger.

behållaKammarkollegiet bör frågasin roll beslutsorgan isom om
garantier. alltsåFörslaget innebär kollegiet fastställer garantinsatt stor-
lek registreringsskyldig ansöker bli registrerad. Beträf-när atten om
fande de redan registrerade skall Kammarkollegiet enligt denärsom nu
föreslagna lösningen behovet ställa garanti dels denpröva närattav ny
registreringsskyldige ansöker detta, dels idet övrigt finnsnärom
anledning den ställda garantinpröva lagens krav.att motsvararom

Kammarkollegiet får förslagetenligt förordna dess beslutatt om
ställande garanti skall gälla omedelbart. Om registreringsskyldigav en
inte ställer garanti i enlighet med Kammarkollegiets beslut, innebär
utredningsförslaget vidare fårkollegiet förelägga honom vid viteatt att
fullgöra sin skyldighet. Liksom enligt gällande innebär förslageträtt att
den ställda återlämnasgarantin skall någotden inte längre fyllernär
ändamål. Kammarkollegiet bör vidare ha möjlighet det finnsatt, om
skälig anledning garantin registreringsskyldig haratt anta att som en
ställt inte tillräcklig, vid åläggaviteär denne lämna de uppgifteratt om
sin verksamhet nödvändiga fråganför tillräckligär garantiattsom om
skall kunna prövas.

Om den registreringsskyldige inte fåansöker ställaattom annan
garanti, skall den enligt förslaget bestå bänk eller försäkrings-av en av
bolag utfärdad betalningsutfästelse fullgörs vid anfordran. Garan-som
tin får emellertid ställas också den utfärdarsätt,annat om som
garantin kan uppfylla de krav ekonomisk stabilitet ställsanses som
på banker och försäkringsbolag. Syftet reseföretagen ökadeär att ge
möjligheter välja mellan olika garantialternativ erbjudsatt som en
konkurrensutsatt marknad. sådanEn ordning enligt utredningensär
mening ägnad sänka kostnaderna för framförallt små och medelstoraatt
företag.

Förutom bank- och försäkringsgarantier för enskilda företag före-
kommer redan i dag branschorganisationer ställeratt gemensamma,
schablonmässigt beräknade säkerheter för medlemsföretag anord-som
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föreslagnainnefattar Med denpaketresor, vilka inte transport. nunar
möjligheterytterligare reseföretagenskonstruktionen utökas att egen

garanti i den formsamordnat agerande ställahand eller somgenom
Exempelvis företag kunna välja mellandem bäst. kommer ett attpassar

garanti penningmedel kontoställa sätta spärratatt ettatt genom
åtkomligt förendast Kammarkollegiet ellerär attsom genom

någontillsammans reseföretag form försäkringmed andra teckna av
eller kollektivt ställda garantier branschsammanslutningar.genom av

fågaranti skall ställas bank- eller för-För sätt änatt annat genom
tvåsäkringsgaranti förutsättningar uppfyllda.bör krävas alltid äratt

det första garantinFör bör krävas omedelbart skall kunna iatt tas
anspråk. sådant enligt meningEtt krav utredningens förenligt medär

eftersomEG-rätten, syftet konsumenterna omedelbart skall kunnaär att
åtnjutandeikomma resegarantin för den händelse den registre-attav

ringsskyldige inte fullgöra åtaganden.kan sina inte hellerKravet är
långtgående vad för uppnåbehövs det eftersträvadeän attmera som

konsumentskyddet. För det andra bör krävas garantins värde inteatt
skall kunna förutnyttjas andra syften. Enligt utredningens mening upp-
fyller sådan ordning EG-rättens krav den utfärdaratten som
finansiella fårgarantier inte för riskerna i samband medutsatt attvara
det aktuella obestånd.reseföretaget hamnar

53.10 Utnyttjande garantin,av m.m.

Utredningens förslag: Prövningen frågor utnyttjandeav om av
garantin skall förordnad god Omgöras rätten ettav en av man.
beslut konkurs har meddelats, skall prövningen i stället utförasom

den har till förvaltare i denrätten registreringsskyldi-utsettav som
konkurs.ges

Enligt den nuvarande ordningen fråganResegarantinämndenprövar om
fårgarantin anspråk.i tidigareSom har i direktivennämntstas anges

nämndens roll och uppgifter skall analyseras.att
Resegarantinämnden ledamöter kanär sammansatt av som anses

företräda konsument- företagarintressen. Ordföranden skallresp. vara
eller ha varit ordinarie domare. Denna ordning, tillkom förslagsom

sällskapsreseutredningen prop. 1967:106 39, har i princip bibe-av s.
hållits oförändrad sedan tillkomsten års1967 lag. Det har inte fram-av
kommit någon kritik nämndens hantering resegarantifrågormot av

i de dåextraordinära fallän reseföretag i charterflygbran-annat stora
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schen inte längre har kunnat fullgöra åliggandensina resenä-gentemot
Enligt utredningens uppfattning bottnar kritiken i allt väsentligt irerna.

Resegarantinämndens organisation inte anpassad för fullgöraatt är att
nämndens uppgifter ifall något de reseföretagen intestörre längreav
kan fullgöra åliggandensina Svårigheterresenärerna. tordegentemot
också uppstå ifall flertal mindre konkurser inträffar samtidigt,ett i vart
fall under högsäsong. Utredningen dock nämnden med sinattanser
speciella sammansättning tillför resegarantisystemet särskilda kunska-

och erfarenheter betydandeär värde, inte frånminst konsu-per som av
mentskyddssynpunkt.

Mot bakgrund de invändningar allt kan dentrotsav motsom resas
nuvarande ordningen har utredningen efter övervägandennoggranna
kommit fram till förvaltningsmyndigheter knappast särskiltatt läm-är
pade sköta de uppgifter i åliggerdagatt Resegarantinänmden medsom
avseende hemtagning och prövningresenärer resenäremasav av
ersättningsanspråk. Som tidigare har tillhör Resegarantinämn-nämnts
den i organisatoriskt hänseende Kammarkollegiet. Detta innebär bl.a.

personal anställd vidatt är Kammarkollegiet utför kansligöromålsom
Resegarantinämnden. Erfarenheten visar det knappast möjligtatt är
i förväg, inför det kommandeatt budgetåret,t.ex. bedöma vilka resurser

kommer krävas för nämndens verksamhet.att Plötsligasom ökningar
arbetsbelastningen för nämnden inskränker då möjligheternaav att

bedriva sådan tillsynsverksamhet åliggert.ex. Kammarkollegiet.som
Det föreligger således risk för den kapacitet i dag kan ställasatten som
till Resegarantinämndens förfogande inte kommer räcka till vidatt ett

reseföretagsstörre konkurs eller vid flera sammanfallande konkurser
inom resebranschen. Det torde inte möjligt helt elimineraattvara
denna risk inom för myndighetsorganisation med begränsaderamen en
personalmässiga och ekonomiska resurser.

Det ligger i stället tillnärmare hands betrakta hemtagningatt av
ochresenärer prövning ersättningsanspråkresenäremasav ettsom

naturligt led i konkursförvaltarens arbete med avveckling fordrings-av
anspråk.ägamas Utredningen vidare konkursförvaltareatt väläranser

skickade hantera tillämpningenatt de föreslagna bestämmelsernaav nu
utnyttjande garanti. Såväl från administrativom synpunkt frånav som

konsumentskyddssynpunkt framstår det därför, enligt utredningens
mening, ändamålsenligt förenamest uppdragetsom konkursför-att som
valtare med uppdraget tillgodoseatt anspråkresenäremas enligt rese-
garantilagstiftningen. Utredningen har dessutom varit i kontakt med
förvaltare någrai reseföretags konkurser med erfarenhet hemtagningav

underresenärer år se avsnittav 3.6.2. Utredningen harsenare vidare
haft underhandskontakter med Konkursförvaltarkollegiernas Förening i
denna fråga. Föreningen har ställt sig mycket positiv till lösningen som
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innebär förvaltare i framtiden anförtros ålig-de uppgifter i dagatt som
Resegarantinämnden med avseende hemtagning ochresenärerger av

prövning ersättningsanspråk.resenäremasav
Utredningen har därför funnit uppgiften tillgodose resenärer-att att

anspråk i framtiden anförtrosbör uppfyller de kravnas personer som
ställs konkursförvaltare.som

Erfarenheten visar emellertid det kan nödvändigt utnyttjaatt attvara
garantin för hemtagning någoninnan konkursförvaltareresenärerav
överhuvudtaget har kunnat förordnas avsnittse 3.4.2. En ordning som
bygger enbart konkursförvaltare skall kunna tillgodose resenärer-att

anspråk enligt lagen skulle med andra ord riskera leda tillatt attnas
lämnas skydd i vissa akuta situationer. måsteresenärer Därförutan

utnyttjanderesegarantilagstiftningen tillhandahålla förett system av
garanti då någonför de fall förvaltare inte har blivitäven utsedd.

En tänkbar låtalösning Kammarkollegiet frågorprövaattvore om
utnyttjande garanti, inte någonhar förvaltarerätten i denutsettav om
registreringsskyldiges sådankonkurs. Mot lösning talar emellertiden
överväganden slag föranleder utredningen konstateraattav samma som

uppgiften tillgodose anspråk i framtiden bör anför-att resenäremasatt
sysslar med konkursförvaltning.tros personer som

Enligt utredningens mening saknar Kammarkollegiet med nuva-
rande organisation tillräckliga för kunna sköta dessaattresurser upp-
gifter. Kammarkollegiet skulle fådock kunna tillgång till nödvändiga
ekonomiska reseföretagen enligt utredningsförslagetattresurser genom
skall ställa garanti avseende administrationskostnader.även På så sätt
skulle kollegiet inom för den befintliga myndighetsorganisa-ramen
tionen kunna anlita kompetens, jurist med erfarenhetextern t.ex. en

konkursförvaltare i reseföretagskonkurser, dåi fall myndighetenssom
kapacitet inte räckte till någoti avseende. Vidare skulle Kammar-egen

kollegiet därigenom få möjlighet planera för beredskapsorgani-att en
sation dimensionerad för det fallet något någraäven ellersom vore att

de reseföretagenstörsta under högsäsong inte längre kunde fullgöraav
åliggandensina resenärerna.gentemot

Den naturliga utgångspunkten för planeringen sådan bered-av en
skapsorganisation måste emellertid den skall kunna utföraattvara

uppgifter konkursförvaltare. mångaI fall det säkertärsamma som en
dessutom önskvärt så tidigt möjligt kunna anlita reseföretagetsatt som
personal i samband med hemtagning Praktiska skäl talarresenärer.av
således för Kammarkollegiet i de aktuella situationemaatt även nu
borde anlita den tilltänkte konkursförvaltaren vid utnyttjandet av garan-
tin. Beslut utnyttjande garanti i detta måstesammanhang dess-om av

betraktas sådan myndighetsutövningutom enligt ll kap. 6 §som som
tredje stycket regeringsformen inte kan överlämnas till enskilt rättssub-
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jekt stöd lag. Kammarkollegiet skulle därför vid sin bered-utan av
skapsplanering tvingat till beslut utnyttjandeatt attvara se om av
garanti i de aktuella situationema fattades myndigheten dåävenav
beredskapsorganisationen trädde i funktion. Vidare torde krävas en
kompetens hos myndighetens beslutsfattare liknande den krävssom av

konkursförvaltare. För ordning det beskrivna slagetatten en av nu
skulle kunna fungera skulle dessutom krävas kollegiet åtminstoneatt -
under hemtagningsfasen mycket snabbt kunde fatta frågorbeslut i-

utnyttjande garantin.rörsom av
I kravet enkel administration ligger krav resegaranti-ett atten

bör präglas tydlig rollfördelning mellan de aktörersystemet av en som
har hantera olika delar Utgångspunkten bör därvidatt systemet.av vara

Kammarkollegiet i princip enbart skall syssla frågoratt med rörsom
myndighetstillsyn. För utgångspunktdenna talar de redo-även nyss
visade praktiska övervägandena. Därför bör det eftersträvas Kam-att
markollegiet inte skall behöva någon direkt befattning frågormedta

själva utnyttjandetrör garantin.som av
Mot bakgrund härav föreslår utredningen ordning innebären som

god för utnyttjande denatt registreringsskyldiges garantien man av
skall kunna i de fall då den registreringsskyldige inteutses försatt iär
konkurs. Förslaget innebär den gode ansökanatt utsesmannen av
Kammarkollegiet. Ansökan god skall skall regelatt utsesom man som

den tingsrättprövas behörigär ansökan denprövaav attsom attom
registreringsskyldige skall försättas i konkurs. Kammarkollegiet skall i
samband med sin ansökan föreslå lämplig god Med hänsyn tillen man.

mångadet i fall kan föreliggaatt akut behov hemtagningett av av rese-
börnärer prövningrättens behovet godav av en man vara av summa-

risk karaktär. Förslaget innebär därför skallrätten godatt utse en man,
det finns skälig anledning den registreringsskyldigesom att anta att

garanti behöver i anspråk enligt lagen. Fleratas godän skallen man
det lämpligtär uppdragetutses Pådelas. den godeatt börom mannen

ställas krav på konkursförvaltare.samma som en
Den gode bör förses med omfattande befogenhetermannen som

möjliggör för honom fullgöra sitt uppdrag i fall dåatt denäven
registreringsskyldige saknar vilja eller förmåga biträda den godeatt

Om den registreringsskyldige försätts i konkurs,mannen. för-övertar
valtaren rådigheten de tillgångaröver ingår i konkursmassan. Ursom

konsumentskyddsperspektivett det i och för sig önskvärt denvore om
gode motsvarande förvaltningensätt övermannen de delartog av av
reseföretaget han behöver ha tillgång till för kunna fullgöra sittsom att
uppdrag. En liknande lösning finns i bostadsförvaltningslagen
1977:792.
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emel-lösning detta slagsammanhangetdet aktuellaI stöter avennu
möjligtknappastallvarliga invändningar. Detlertid är att samma

del företagethyresfastighet deni fallet med avgränsasätt avsom en
itvångsförvaltning. gode tordeställas under Denbehöver mannensom

många för företaget beträffandefall bli legal ställföreträdare även ange-
någon frågor utnyttjan-beröring medlägenheter inte har direkt omsom

tvångsförvaltning dendet garanti. Ett generellt med ärsystem motav
fallsvårt motivera. möjlighet i särskildabakgrunden mycket Enatt att

till ställföreträ-fatta beslut den gode skall legalatt utsesom mannen
för registreringsskyldige skulle i princip innebäradare den rättenatt

skall försät-skall föregripa prövningen den registreringsskyldigeav om
sådantFråni konkurs. rättssäkerhetssynpunkt är även systemtas ett

svårt försvara, inte minst tanke verkningarnamycket med attatt av
tvångsförvaltning för enskilda företaget i praktikenbeslut detett om

torde bli desamma företaget hade försatts i konkurs.som om
Enligt utredningens mening bör den gode därför i ställetmannen

förses med befogenheter brukar tillkomma tillsyns-typsamma av som
myndigheter enligt offentligrättslig lagstiftning. Utredningenannan
föreslår sålunda den registreringsskylige blir skyldig tillhanda-att att
hålla den gode de uppgifter behövs för den godeattmannen som man-

skall kunna fullgöra sitt föreslåsuppdrag. Dessutom den godeattnen
får hos den registreringsskyldige genomföra de under-rätt attmannen

sökningar och del de handlingar behövs för skallhanta attav som
kunna fullgöra sitt åliggauppdrag. Vidare bör det polismyndigheten att
lämna den handräckning behövs för den gode skallattsom mannen
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslaget innebär den gode handhavandeatt mannens av rese-
garantifrågor kommer sådan myndighetsutövning enligtutgöraatt som

611 kap. § tredje stycket regeringsformen kan överlämnas till ett
enskilt rättssubjekt med stöd lag. medförDetta den godeattav mannen

ståkommer under tillsyn Justitiekanslern och riksdagensatt av
ombudsmän 3 § förstase stycket tredje punkten lagen l975:l339 om
justitiekanslerns tillsyn och § första2 stycket tredje punkten lagen
l986:765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Liksom vid

ikonkursförvaltares handhavande lönegarantifrågor i konkurser kom-av
vidare skadeståndsrättsligadet för den godeansvaretmer mannens

åvilaverksamhet skadeståndslagense 3 kap. 2 § 1972:207att staten
1991/92:l39 32.samt prop. s.

De handläggningsregler föreslås för den gode gällersom mannen
framför de allmänna förfaranderegler föreskrivs i lagen 1996:242som

domstolsärenden ärendelagen. innebär såledesDetta i de fallom att
den föreslagna lagen saknar bestämmelser i fråga ärende-nu en som
lagen reglerar skall den lagen tillämpas Peter Fitger,se Lagensenare
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domstolsärenden En kommentar, 1996, 31 f.. sammanhangetIom s.-
påpekas förvaltningslagenkan 1986:223 inte direkt tillämpligäratt

resegarantifrågor,gode handläggning såden närattmannens av men
ändålämpligt ledning kan sökas i lagen jfr. beträffandeden löne-är

garanti Förmåns-1991/922139 31 Samt Gösta Walin m.fl.prop. s.
rättslag, lönegaranti, kvittning lön fjärde upplagan, 1995,mot m.m.,

206.s.
föreslåsKammarkollegiet bli den myndighet tillsynutövar översom

den gode förvaltning. föreslårI enlighet härmed utredningenmannens
den gode skall slutredovisning till Kammarkollegietatt mannen avge

sin förvaltning uppdraget har upphört.över när
Den gode till ersättning för arbete och för de utläggrättmannens

uppdraget har krävt bör beräknas efter grunder ersätt-som samma som
ningen till konkursförvaltare. Tingsrätten har den godeutsetten som

skall den gode anspråk dåersättningpröva han harmannen mannens
slutredovisning till Kammarkollegiet. Ersättning till den godeavgett

månutbetalas garantin. I den ersättningen inte kan tasmannen ur ur
garantin, skall den betalas Om den gode sedermerastaten.av mannen
förordnas förvaltaretill i reseföretagets konkurs, skall denrätten pröva
gode till ersättning först i sambandrätt med den slutliga pröv-mannens

frågorningen arvode och kostnadsersättning till förvaltaren.av om
Rätten skall, innan ersättningsanspråket inhämta yttrandeprövas, av
Kammarkollegiet i ersättningsfrågan. Utredningen föreslår vidare att
Kammarkollegiet i egenskap tillsynsmyndighet möjlighet attav ges
överklaga beslut arvoderättens eller kostnadsersättning till godom

beslut utseende eller entledigande god antaletsamtman om av man,
gode eller delning förvaltningenmän mellan flera gode män.av

Uppdraget god upphör den registreringsskyldige för-som man om
i konkurs. Vidare börsätts god kunna entledigas rättenen man av om

han inte lämplig eller någonär frånorsak bör skiljas uppdra-av annan
Frågor entledigande begäran Kammarkollegietget. tasom upp av

eller den gode mannen.
Jämfört med den tidigare skisserade beredskapsorganisationen inom

Kammarkollegiet den föreslagna lösningenär ägnad leda tillattnu
flexibilitet och lägrestörre kostnader. Vidare kvarstår de fördelar som

förknippade medär den tilltänkte konkursförvaltaren mångai fallatt
redan förstadium kan knytas till handläggningen frågorett av om
utnyttjande garantin.av

Om den registreringsskyldige försätts i konkurs innebär utred-
ningens förslag den har till konkursförvaltarerättenatt utsettsom tar

hanteringen resegarantifrågor.över Av praktiska skäl tidigareav som
har redovisats bör den har anlitats god i första handsom som man
komma i fråga förvaltare, den registreringsskyldige sedermerasom om
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konkurslagenuppnås dettaLagtekniskt attkonkurs.iblir försatt genom
till godharden rättenbestämmelse utsettmedförses att somomen

tillskallgarantiregistreringsskyldiges utsesdenutnyttjandeför avman
särskildasåvida intekonkurs,registreringsskyldigesi denförvaltare

denbestämmelsersärskildaResegarantilagenstalar däremot.skäl om
ocksåtillämpasbörresegarantiärendenhandläggninggode avmannens
godedenmedlikhetsådana ärenden. Ihandläggningförvaltarens av

hand-förvaltarensresegarantifrågor kommerhandhavande avmannens
myndighetsutövningsådanfrågordessa utgöraläggning somattav

tillöverlämnasregeringsformen kanstyckettredje6 §kap.enligt ll
Även såledeskommerförvaltarenlag.stödrättssubjekt medenskilt av

Justitie-stå under tillsynverksamhetsindeldennabeträffande att avav
skadestånds-detVidare kommerombudsmän.riksdagensochkanslern

åvilaverksamhetför dennarättsliga staten.attansvaret
förval-ersättning tillblirförslagutredningenskonsekvensEn attav

hand kommerresegarantifrågor förstaimedarbete attför hanstaren
månanspråk dentäckta. Iövrigaefter det ärutgå garantin garan-attur

börkostnader,dessaför täckaotillräcklig reste-visar sigtin attvara
konkurskostnad.utgå konkursboetersättningenrande del som enurav

skulderframför andrautgå konkursboetskallKonkurskostnader somur
konkurskostnademamåndenmassafordringar. Iådragit sigboet har

14 kap.betalashuvudregeldeskallboet,inte kan statentas avsomur
medarbete1987:672. Förvaltarenskonkurslagenl-2 §§ rese-

ställdadenhandsåledes i förstagarantifrågor ersättaskommer att ur
därefterkonkursboet. Försthandgarantin i andra statenoch svararur

sådan ordning förEn ersätt-kvarvarande kostnader.eventuelltför
moti-uppfattning,utredningensenligtkan,ningen till förvaltare anses

bärsresegarantilagstiftningen utpräg-inte minst förverad ettatt avupp
socialaLagstiftaren harskyddssyfte. resenärersocialtlat attansett av

fordringsanspråk tillgodosedda,få vissamåste möjlighetskäl ha att
reseföretagetsinågon utdelning för dempåräknade inte kanäven om
sålundaresegarantifrågor fårarbete medFörvaltarenskonkurs. anses

lönegaranti-medhans arbeteprioriterad karaktärha sättsamma som
frågor.

lös-föreslagnaförmånsrättsordning denkanMed nuvarande nu
måni visskonkurskostnaderfall leda till ökadeningen i enstaka som

för fordringarutdelningförinkräktar attutrymmet staten avse-
demåste dockavgifter. Dettaende skatt och allmänna vägas mot

vidmakt-ochför byggasannolikt betydligt högre kostnaderna att upp
utnyttjandeförmyndighetsorganisationhålla likvärdig permanent aven

också tillledakonkurskostnader kangaranti. för ökadeRisken att
banker skär-ochfordringsägare exempelvis leverantörerpotentiella --

så enligt utred-emellertid i fall,kreditbedömning.sin Detta ärper
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ningens uppfattning, leda tillägnat marknadssanering främ-att en som
jar konsumentskyddsintresset se avsnitt 5.1.

Av hänsyn till frågorbörresenärerna utnyttjande garantiom av
handläggas med skyndsamhet. Den gode eller förvaltaren börmannen
fatta beslut i frågordessa så möjligt. Därför föreslåssnart som en
bestämmelse den gode eller förvaltaren skyndsamtatt skallom mannen
meddela beslut frågori utnyttjande garanti enligt lagen. Av hän-om av

till resenärsskyddsintresset föreslås också beslutsyn elleratt ett att utse
entlediga god skall gälla omedelbart. På grunder före-en man samma
slås slutligen också ansökan godatt skall elleratten om utsesman
entledigas skall handläggas skyndsamt.

En målsättningcentral vid utformningen det nuvarandeav rese-
garantisystemet har varit skapa medgeratt erforder-ett system attsom
liga medel snabbt kan i anspråk förtas räkningresenäremas prop.
1967: 106 38 f.. Det föreliggande förslaget förutsättningar förs. nu ger

snabbare förfarande dagens.ett än
Enligt utredningens mening hotas stabiliteten i det nuvarande rese-

garantisystemet Resegarantinämnden inteatt anpassad förärav att
fullgöra sina uppgifter i situation då något de reseföretagenstörreen av
inte längre kan fullgöra åliggandensina resenärerna. Detgentemot
föreliggande förslaget, innebär och betydligt flexibelsom en ny mera
organisation för dessa frågor, motverkar enligt utredningen så långt
möjligt risken för otillräcklig kapacitet. Naturligtvis går det inte att

sådangarantera organisationatt kommer visa sigens fullten att vara
tillräcklig under alldeles förhållanden. Liksomextrema hittills måste
utgångspunkten den svenska utlandsrepresentationenatt kommervara

lämna hjälp sådanaiatt situationer se 1967:106 38. Här kanprop. s.
erinras den skyldighet lämna svenska medborgareom att hjälp och
bistånd vid behov bevaka och skyddasamt derasatt intressen som
åligger beskickningar och konsulat enligt förordningen 1992:247 med
instruktion för utrikesrepresentationen. Bestämmelser ekonomisktom
bistånd till svenska medborgare råkat i nöd eller svårighet isom annan
utlandet finns också i lagen 1973:137 ekonomiskt bistånd tillom
svenska medborgare i utlandet m.m.



Överväganden 155förslagoch1401999:SOU

Ãterbetalningsskyldighet5.3.1 1

haruppgifteroriktigaDenförslag: orsa-Utredningens genomsom
vadåterbetalaskallbetalatsharfelaktigtgarantimedel ut, somkat att

för mycket.betalatshar

garantinmedelorsakatharuppgifteroriktiganågon attOm urgenom
beslutaKammarkollegiet rättbör attbetalatsfelaktigt har omges enut,

Ãterbetalningsskyldighet inträdakanåterbetalningsskyldighet. enom
betal-uppgiftertill följdfelaktig,blivitutbetalning har t.ex. somav

underlåtit lämnaharhanellerlämnat attsjälv har närningsmottagaren
Återbetalningsskyldigheten delvis,ellerfår helteftergesuppgifter. om

särskilda skäl.det finns
fårgarantimedelföreskrivsresegarantilagengällandeden attI nu

hand-otillbörligtdenneendastfrånåterkrävas resenären genomom
otillbörligt hand-Några exempelutbetalningen.orsakatlande har

bestämmel-föreslagnalagmotiven. Deniemellertid intelande nuanges
avsnittförfattningskommentarenikommenterasnärmaresen, som

återbetalnings-förförutsättningarnaförtydligandeinnebär8.1, ett av
skyldighet.

Övriga frågor5.4

tillämpnings-territoriellaResegarantilagens5.4.1

område

endastskall tillämpasförslag: LagenUtredningens somresor
i Sverige.marknadsförs eller säljs

regleringenhetligförSverige verkarönskvärtDet vidareär att en
i paketrese-tillämpningsornrådet för artikel 7territorielladetav

medlems-på principensådan reglering bör byggadirektivet. En att
skall omfattaresegarantilagstiftningnationella somstaternas resor

territoriet.säljs inom detmarknadsförs eller egna
med-regleringför EG-rättsligVidare Sverige verkabör somen

dåi fallmyndighetssanktionernationellaverkställighet enger av
sålts.haråterförsäljare land däri detutländsk saknararrangör resan
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Inledning

Hösten 1997 avbröt Expressresorresearrangören sin verksamhet och
försattes i konkurs. Ett mycket antal drabbades. Express-resenärerstort

hade filialer, bl.a. i Danmark, vilkas verksamhet också avbröts tillresor
följd konkursen. Med anledning konkursen bekostade den danskaav av
Rejsegarantifonden hemtransport bl.a. hade köpt sinaresenärerav som

Expressresors danska filial. Rejsegarantifonden harresor genom
regressvis ansökt ersättning den svenska resegarantin för dessaom ur
utlägg.

Den nordiska lagstiftningen området inte harmoniserad.är
Enligt utredningsdirektiven aktualiserar det anförda frågannu om

resegarantilagens territoriella tillämpning och därmed också spörsmålet
beräkningen garantins storlek. I direktivenom det bl.a. börav attanges

analyseras garantin skall omfatta endast sålda i Sverige ellerom resor
skyddet skall vidare så.änom vara

Resegarantilagstiftningen tillkom gång för resenärernaatten ettge
socialt betingat minimiskydd. Det sig alltsårör lagstiftningom en som
syftar till skydda konsumentkollektivet reseområdet.att Resegaranti-
lagen reglerar inte den avtalsrättsliga relationen mellan ocharrangörer
återförsäljare, å sidan, och å denresenärerna, andra sidan seena
avsnitt 3.2. fårDen därför konsumentskyddslagstiftningsägas vara en

offentligrättslig karaktär.av

EG-rátten och resegarantilagen

Det kan inledningsvis konstateras det i paketresedirektivet inteatt finns
någon bestämmelse reglerar de nationella rättsordningarnassom
tillämpningsområde. Inte heller har denna fråga varit föremål för EG-
domstolens bedömning i någon de domar hänvisar till artikel 7 iav som
paketresedirektivet.

Vidare kan konstatera resegarantilagen inte innehållerman att
någon bestämmelse reglerar frågan lagens geografiska tillämp-som om
ningsområde. Detta spörsmål diskuterades dock i förarbetena till lagen.

I Resegarantiutredningens betänkande Ny resegarantilag
Ds H 1972:1 föreslogs nämligen bl.a. dåden gällande lagstift-att
ningen skulle utvidgas till omfatta inomnordiskaävenatt i vilkaresor
det ingick minst övernattningar s. 165 f..tre Som följd dettaen av
förslag anfördes skyldigheten ställaatt säkerhet borde begränsasatt till

endastatt helt eller delvis marknadsfördesavse i Sverige.resor som
Genom denna begränsning ansågs sällskapsresoratt vanligtvis ute-som
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avsåg turistersutländskautomlands ochmarknadsfördesslutande som
lagstiftningen.omfattasskulleSverige inteibesök av

hadetillräckliga skälansåg emellertid inteDepartementschefen att
tillämpningsområde biträddeochlagensutvidgningföranförts aven

1972:92 24.utvidgningsförslag prop.utredningensdärför inte s.

utredningsarbete,Tidigare m.m.

begränsningterritoriellaresegarantilagensFrågan nytttogs uppom
resegarantilag Ds Hbetänkandet NyiResegarantilagutredningenav

alltjämtdenutredningen 199anförde s.betänkandet1980:7. I att
ställassäkerheten skallbl.a. innebärgällande regleringen attsom-

medföra säkerhetemai princip tordemarknadsförsinnan atten resa -
i Sverige har köptdenanspråk för skyddfår endasti atttas somge

innebäraficknuvarande reglernaanfördes deVidare att ansesresa.en
sådana säljsställas förnågon inte skallsäkerhet utom-att resor som

föreslå någon änd-skälfann inteResegarantilagutredningenlands. att
skulleförordadesberörda hänseenden. Dessutomring i att mannu

utländskaanordnasförbibehålla säkerhetordningen att avresor som
förmedlardenreseföretag skall ställas resan.av som

tillsatta arbetsgruppenOckså år Civildepartementetden 1993 inom
promemoriandiskuterade iresegarantilagenuppgiftmed överatt se

frågan gränsöverskri-resegarantier 1994:109former för DsNya om
fråga därvid 45 bl.a.anfördes s.Beträffande dennadande handel.

följande.

skallSverige köper paketresaden iResegarantilagen bygger att ensom
ipraktiken utländskainnebär iskyddas lagen. Detta arrangöreratt somav

både isäkerhetsina kan ställafilial för säljaSverige etablerar att resoren
säljeriställetden utländskehemlandet och i Sverige. Om arrangören resan

delsfå föråterförsäljare säkerhet ställaskansvensk samma resagenom en
återförsäljaren i Sverige.i hemlandet, delsarrangören avav

innebär resegarantilagenFrån synpunkti utlandet bosatt resenärs atten
för i Sverige arrangeradersättning i Sverigehan skall kunna resa, oav-en

från ellerdirekt den svenskehan köpt arrangörensett genom enresanom
landåterförsäljare konsumentskyddet ii land. Om ärresenärensannatett

kan väljai Sverige innebär dettauppbyggt resenärensätt attsamma som
vilket söka ersättning.i land han vill

tillämp-föreslogs bl.a. lagenspropositionen 1995/96: 182 där detI att-
stolsförsäljningningsområde omfattaskulle utvidgas till ävenatt -
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uttalades s. 15 den föreslagna regeln gäller för alla reseföretagatt
marknadsför och säljer i Sverige.som resor

Doktrinen

Pålsson,Lennart professor i internationell har irätt, översikten av
rättsfall marknadsrättens område SvJT 1982 236-238 uttalat atts.
marknadsdomstolens och övriga svenska konsumentskydds- och kon-
kurrensbegränsningsmyndigheters behörighet begränsad tillär tillämp-
ning hithörande svensk lagstiftning. När det gäller marknadsrättsligav
lagstiftning Pålsson det avgörande påtaladedeattmenar synes vara om
åtgärderna inriktade denär svenska marknaden medan det i princip
saknar betydelse åtgärderna har vidtagits och näringsidkarenvar om
själv någonhar anknytning till Sverige.

Även Michael Bogdan, professor i internationell och komparativ
privat- och har i olikaprocessrätt, artiklar behandlat frågan denom
svenska marknadsföringslagstiftningens territoriella tillämpnings-
område SvJTse 1994 277-288 och 1995 201-206 JTs. samts.
1994-95 907-911. Med hänsyn till bl.a. marknadsreglemas offentlig-s.
rättsliga därvid Bogdan dennatur materiella svenska mark-menar att
nadsrättens geografiska tillämpningsområde denär svenska konsument-
marknaden, företaget hör hemma.oavsett var

Vidare har Bogdan behandlat frågan den svenska offentligrätts-om
liga lagstiftningens tillämpningsområde i monografin Svensk inter-
nationell privat- och femteprocessrätt upplagan, 1999, 87 meds.
vidare hänvisningar i 46, där bl.a. denot nämnda artiklarnanyss tas
upp. Bogdan där det gällernär svenska offentligrättsligaattmenar
lagar måste försöka hitta i den uttryckliga eller underför-man svaret
stådda avsikten med bestämmelserna. Enligt Bogdan detär exempelvis
helt klart den avskaffade valutaregleringenatt med hänsyn tillnumera
sitt ändamål fick gälla för sådana valutatransaktioner vilkaanses
berörde Sverige, vilket lands lag tillämpadesoavsett på transak-som
tionernas privaträttsliga aspeketer. Som exempelett annat nämner
Bogdan den svenska socialrättsliga barnavårdslagstiftningen, vilken är
tillämplig alla barn vistas här i riket, vilken rättsordningsom oavsett

gäller för civilrättsliga vårdnads- och förmynderskapsfrågor.som

En harmonisering lagstiftningen inom EUav

Som har framgått saknas det i dag inom EU enhetlig reglering deten av
territoriella tillämpningsområdet för artikel i7 paketresedirektivet.
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från svenskdet angelägetuppfattningEnligt utredningens är att man
svenskareglering byggerenhetligverkar försida inom EU somen

resegarantilagstiftningnationellamedlemsstaternasprinciper, dvs. att
Påterritoriet. dettainom det sättomfatta köpsskall egnaresor som

består i delsundvika de problem resenärersskulle kunna attsomman
delsnågot nationellt garantisystem,ersättningsanspråk omfattasinte av

tillämpligatvå samtidigt kannationella resenärensatt system vara
förhållandetDetanspråk överkompenseras.med risk för resenärenatt
Resegaranti-Rejsegarantifonden ochdanskatvister den mellanatt som

ytterligareuppkomma understrykerhuvud kannämnden över taget
område.dettabehovet undanröja oklarheternaattav

Gränsöverskridande handel

försäljning paketresorEtt särskilt problem i sammanhanget gäller av
problemställning uppmärksammadesnationsgränsema. Dennaöver

års anfördesfrån 45, där detredan i promemorian 1993 arbetsgrupp s.
bl.a. följande.

förekommer marknadsför i SverigeDet utländska arrangöreratt resor
Sverigetidningsannonser hänvisar till kontaktperson igenom som en som

delar broschyrer marknadsföringsmaterial. Resan betalasochut annat
Någon möj-insättning i svensk bank.utlandskontoarrangörensgenom

lighet i finns inte, eftersomdetta läge kräva säkerhet arrangörenatt av
denne inte någon form driftställe i Sverige. heller finnsetablerat Inteav
möjlighet eftersom denne inte kankräva säkerhet kontaktpersonen,att av

återförsäljare.betraktas naturliga här lagstiftningen iDet är attsom arran-
hemland reglerar konsumentskyddet. kan emellertid innebäraDettagörens

svårtpraktiska problem för konsumenten, särskilt det ibland kansom vara
genomskåda i vilket landatt arrangerats.resan

Det i utredningens direktiv ökande gränsöverskridandedenattanges
fråganhandeln, bl.a. sker via Internet, aktualiserar bl.a. ettsom var

fråganköpeavtal tillämplig lag.skall slutet och därmed Ianses om
utredningsdirektiven emellertid denna problemställning över-attanges

i andra därför inte skall behandlassammanhang ochvägs närmare av
utredningen. frågan vidUtöver vilket lands lag skall gälla enom som
tvist frågoruppkommer i dessa situationer vilket lands dom-även om

gårstol från verk-skall tvisten och dom landavgöra attettsom om en
iställa land.ett annat

ingår frågeställningarnaSom har alltså inte de närrmdanämntsnyss
i utredningens uppdrag. naturligtvis viktigt denDet dockär att av
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utredningen föreslagna resegarantiordningen i möjligaste mån ärnu
anpassad för tillämpning på gränsöverskridande konsumenthandel, t.ex.
köp Internet. Utredningen har därför valt mycket kortfattat ochatt -

något helst anspråk lämnautan uttömmande redovisningattsom en
ändå beröra de frågeställningarna.aktuella-

Det kan till början frågannämnas gränsöverskridandeatten om
handel och de juridiska problemställningar den ingåendeväckersom
har behandlats Utredningen konsumenträttigheter i IT-samhälletav om
i betänkandet Konsumenterna och IT utredning datorer, handelen om-
och marknadsföring SOU 1999:106 82 f..s.

Den privaträtten,svenska internationella alltså bl.a. reglerarsom
civilrättsliga förhållanden internationell karaktär vad gäller avtals-av
förpliktelser, består därvid det gällernär konsumentförhållanden i
första hand 1980 års Romkonvention tillämplig lag för avtalsför-av om
pliktelser, vilken i enlighet med lag med SFSen samma namn
1998:167 sedan den 1 juli 1998 gäller svensk lag. Se vidaresom
Bogdan, Svensk internationell privat- och femte upplagan,processrätt,
1999, 234 ff..s.

Beträffande frågan tillämplig lag gäller utgångspunkt i deom som -fall inte själva har kommitparterna vilketöverens lands lagom som
skall tillämpas deras avtal lagen i det land har närmastsom-
anknytning till transaktionen Artikel 4 i konventionen. Konventionen
innehåller dock i artikel 5 speciella lagvalsregler för bl.a. vissa konsu-
mentavtal. Artikel gäller ingångnaavtal i delvis överlap-som tre
pande situationer se Bogdan 243 ff., konsumentena. a. s. ettger
skydd berövas de rättighetermot att tillförsäkras honom enligtsom
tvingande i hemlandet.rätt En de situationer räknas i arti-av som upp
keln gäller de fall avtaletnär har föregåtts särskilt anbud riktatettav
till konsumenten i det land där han hade sin vanliga vistelseort eller av
annonsering i detta land, och konsumenten där har vidtagit de för avta-
lets ingående nödvändiga åtgärderna. Som exempel Bogdannämner a.

244 gränsöverskridande postorderförsäljning,a. s. där konsumenten
inviterats till köpet direktadresserat erbjudandeett ellergenom annon-
sering i konsumentens hemland. Enligt Bogdan kan många gränsdrag-
ningsproblem a. s. uppstå i samband med annonsering Internet.
Han därvid huvudprincipen tordeatt kravetmenar attvara annonse-
ring i visst land uppfylltett är reklamen har riktatäven sig till kon-om

i detta land.sumenter
Frågan tillämplig lag i samband med Internethandelom har vidare

diskuterats bl.a. Christina Hultmark, professor i handelsrätt,av i mono-
grafin Elektronisk handel och avtalsrätt första upplagan, 1998, 83-s.
84. Enligt Hultmark informationär lärrmas Internet ofta passivsom
till sin karaktär och förutsätter konsumenten självatt aktiv förär att
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infor-ifrågasättasdärför kanhävdar detfinna den. Hultmark att om
iannonsering Rom-betecknasmation kanInternet som

näringsidkare iannonseringmening.konventionens För ettatt enav
svensk konsumenttagit sikteland skall hafrämmande enanses

från näringsidkarenaktiv insats änenligt Hultmarkkrävs attmeren
Somvia Internet.nås svensk konsumentinformationen kan ettav en
etablerakansådan Hultmarkpå aktiv insatsexempel nämner att manen

från tillsida i Internetreferenserhypertextförbindelse dvs. enenen
Hultmark kanEnligtutländsk hemsida.från svensk tillannan enen

svenskautformadvidare omständighetenden ärannonstextenatt
språket riktad svenska konsumen-till annonseringenleda motatt anses
ter.

privat- ochOckså doktorand i internationellPatrik Lindskoug, pro-
påfrågan konsumenthandelartikel behandlathar icessrätt, omen

måste889 ff.Enligt Lindskoug1998-99 869-893. s.Internet JT s.
land,fråga annonsering i visstsäljaren, för skalldet ettatt vara om

riktadåtgärder för reklamen skallaktivt ha vidtagit motatt varaanses
webb-fråganvidare enbart utbjudandetdet landet. Han ställer enom

sådana åtgärder.vidtagitsida innebära säljaren skall hakan att anses
frågan måste enligt LindskougFör skall kunna besvara taatt manman

till speciella konstruktion, innebär bl.a.hänsyn Internets att ensom
nås från denwebbsida länder. Enligt Lindskoug kankan alla världens

väljer affärer via inte medvetenInternetgöra änatt annat omsom vara
grundläggandeenligt Lindskougs uppfattning, dendetta. Därmed bör,

påutgångspunkten reklamsäljaren läggaatt utatt envara genom
åtgärder för reklamenwebbsida, aktivt vidtar nödvändigade är attsom

nå Lindskougskall konsumenter i alla länder. Vidare hävdar att om
nånågon ivill konsumentersäljaren visa slags aktivitet i sin strävan att

nämligenvisst land kan detta negativ väg,göras attett engenom
så sig till vissutformas framgår begränsardet hanatt att enannons

frågan ställaseller vissa vilka krav skallmarknader. Som somsvar
viss,riktadInternet för den skall anses motatten annons vara en

geografiskt grundförutsätt-begränsad, marknad, Lindskoug attanger
ningen webbplatsen.bör detta klart och tydligtatt angesvara
Lindskoug vidare inte klart uttrycktdet äräven attatt,menar om

framgåannonseringen det webb-endast omfattar Sverige kant.ex. av
platsens utformning i annonseringen och försäljningenövrigt att av

sådanriktad frågan harSverigeär mot samt attvaror en annons enom
utformning helhetsbedömningi princip efterendast kan avgöras aven
omständigheterna i de omständigheter där-det enskilda fallet. Till som

språkvid bör beaktas hör enligt eller de erbjudan-Lindskoug det som
språkdet formulerat på, åtminstone så länge detär är avgränsarett som

målgruppoch såklart identifierar begränsad tordegeografiskten vara
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språken. exempel andranordiska Somfallet med de omstän-t.ex.
eller de valutorhan vidare dendigheter bör vägas nämner somsom

annonseringen uttryckligensäljaren i samband med accepterar som
möjligt för konsumentenbetalningsmedel huruvida det är attsamt

tjänsten i hemvistlandet till ombud ellerbetala eller ett repre-envaran
Är sådant det tyd-leverans organiserad sättett attsentant. av varor

framgår till speciellt landligt avsikten levereraär äratt ettatt varor
omständighet bör beaktas.det, enligt Lindskoug,även somen

utgångspunktenSammanfattningsvis verkar enligt Bogdan och
Hultmark kravet annonsering i det land där konsumenten harattvara
sin vanliga vistelseort Artikel i konventionen uppfyllt endast5 är om
annonseringen via riktar sig till geografisktInternet begränsaden

utgångspunkten, nämligenmarknad. Lindskoug verkar ha den motsatta
annonsering i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseortatt

ha annonseringen via inte riktar sig tillInternetägt ävenanses rum om
någon geografiskt begränsad marknad. kan näringsidkare,Däremot

åtgärderenligt Lindskougs aktiva begränsa tillämplig-synsätt, genom
heten artikel 5 i Romkonventionen till vissa geografiska marknader.av
Diskussionen inom juridiska alltsåden svenska doktrinen intesynes

någonspegla grundläggande vilka förutsättningarundersamsyn
artikel 5 i konventionen skall tillämplig annonsering viaanses vara

Åkermans ÅsaInternet. RichardSe och Thunmans artikeläven om
jurisdiktions- och lagvalsproblem Internet i JT 1997-98 432 ff.s

Thomas Carlén-Wendels kommentar till artikeln i JT 1997-98samt s.
883.

framgåttSom har ovanståendedet väcker konsumenthandelnav
frågorbl.a. via Internet, rad lagval och jursidik-över gränserna, en om

tion. framgårDet vidare det inom den svenska rättsvetenskapliga lit-att
finns inte alltigenom enhetlig lagvalsfrågomahurteraturen en syn

enligt Romkonventionen skall hanteras vid konsumenthandel
ÖverförtInternet. paketreseområdet innebär möjligheten handlaatt

paketresor Internet dock i fall det kan finnas situationer därvart att
utomlands arrangerad paketresa kan köpt i Sverige deten trots attanses

här i någonlandet inte finns återförsäljare för den aktuella paketrese-
En konsument denarrangören. svenska paketresemarknaden kan

därmed ståkomma det konsumentskydd resegarantilag-att utan som
stiftningen avsedd det gäller paketresorär har köpts inäratt ge som
Sverige.

De problem avseende tillämpningen resegarantilagenav som upp-
står paketresor säljsnär dock enligt utredningensöver gränserna är
uppfattning inte möjliga lösa förändringar i nationell lagstift-att genom
ning, vad krävs reglering inom EG-rätten. Det därvidärutan ärsom en
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finns lösningar det idet redan slaget, detvärt att notera att t.ex.av
nedan berörda distansavtalsdirektivet.

Bogdan har i de tidigare nämnda artiklarna 1994-95JTen av s.
frågor905-917 behandlat bl.a. erkännande och verkställighetom av

områdeutländska avgöranden marknadsrättens f..914 Bogdans.
hänvisar därvid till Bryssel- och Lugano-konventionemas artikel där

"pådet konventionema tillämplig privaträttensärattanges envar av
område". Se l § lagen l992:794 domstols internationella behö-om
righet och verkställighet utländska domar enligt Luganokonven-om av

omtionen 1 § lagen 19982358 domstols internationella behörig-samt
het och verkställighet utländska domar enligt Bryssel-om av
konventionen. Enligt Bogdan torde det klart marknadsrättsligaattvara
förbud, de har utfärdats förvaltningsmyndighet elleroavsett om av en

på sådandomstol talan myndighet, i det bör hän-närmasteav en av en
föras till offentligaden Detta gäller enligt Bogdan inte bara deträtten.

förbudet sådantutländska ioch högre gradäven ännuutansom - -
utländskt avgörande varigenom vite eller böter har dömts Denut. typen

såledesavgöranden täcks inte Bryssel- och Luganokonven-av av
tionema och blir följaktigen varken erkända eller verkställda i Sverige.

Samma sig, enligt utredningens mening, gällandesynsätt gör även
vad beträffar erkännande och verkställighet utomlands förbud, före-av
lägganden och sanktioner svenska myndigheter och domstolar harsom
beslutat med stöd resegarantilagstiftningen. Det föreligger därförav
enligt utredningens mening behov EG-rättslig reglering med-av en som

verkställighet nationella myndighetssanktioner dåi fallger av en
utländsk återförsäljare i det land där såltsarrangör harutan resan- -
har sitt driftställe utomlands. Utredningens såledesuppfattning är att

från ocksåsvensk sida denna punkt bör verka förman en gemensam
reglering det europeiska planet.

Det kan i sammanhanget Utredningennämnas konsument-att om
rättigheter i IT-samhället i betänkandet Konsumenterna och IT en-
utredning datorer, handel och marknadsföring SOU1999:106 98om s.

föreslårbl.a. Sverige inom för det europeiska samarbetet böratt ramen
verka för förenkling de särskilda konsumentskyddsreglema i deen av
berörda konventionema. Vidare det önskvärt Sve-äratt attmenar man
rige verkar för tillskapandet utomjudiciella tvistlösningsformerav som
erbjuder konsumenterna snabb, enkel, och kostnadseffektivöppenen
lösning Intemetrelaterade konsumentvister.

När det pågåendegäller lagstiftningsarbete det aktuella områ-nu
det bör dessutom arbetet mednämna i svensk införliva deträttman att
år 1997 EG-direktivet 97/7/EG konsumentskyddantagna vidom
distansavtal distansavtalsdirektivet. Distansavtalsdirektivet innehåller
bestämmelser näringsidkares informationsskyldighet, konsumen-om
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ångerrätt vid avtal eller tjänster ingåstens m.m. om varor som
distans, vid handel Internet.över I departementspro-t.ex. gränserna
memorian Ds 1999:45 lagförslag syftar tillpresenteras ett attsom
genomföra distansavtalsdirektivet.

Beträffande frågan tillämplig lag i artikel i12.2 distans-om anges
avtalsdirektivet medlemsstaterna skall vidta åtgärdernödvändiga föratt

säkerställa konsumenten inte berövas det skyddatt iatt direkti-som ges
tredje lands lag väljs tillämpligvet att med avseendeett rättgenom som

avtalet, avtalet har anknytning till fleranära medlemsstatersom en
territorium. Direktivets bestämmelse lagval förmånligare deär änom

beskrivna lagvalsreglerna i artikel 5 i Romkonventionen. I avsiktovan
genomföra den aktuella artikeln iatt distansavtalsdirektivet, ochnu

därmed säkerställa konsumenten inte berövas det skydd iatt som ges
direktivet, föreslås i promemorian s. 75 ff. och 191 bestämmelseen

konsumenterna skydd vissa avtalade lagvalsklausulersom ettger mot
hänvisar till land utanför EES. Det sig dock inte någonettsom rör om

fullständig reglering lagvalet. I de hänseenden inte regleras iav som
den föreslagna bestämmelsen gäller tillämpliga internationellt
privaträttsliga regler.

Vid sidan de påtalade problemen kan dock lagennämnasav ovan att
1992: 160 utländska filialer innehåller bestämmelser for-om m.m. om

för näringsverksamhet bedrivs i Sverige utländskamerna före-som av
och utomlands bosattatag svenska eller utländska medborgare. Utländ-

ska företag kan välja mellan bedriva verksamhet i Sverigeatt ettgenom
svenskt dotterföretag eller i filialform. Om filialform väljs skall en
verkställande direktör och den verkställande direktörenutses skall göra

anmälan filialen till Patent- och registreringsverketen PRV. PRVom
får vid vite förelägga den verkställande direktören för filial full-atten

bl.a.göra anmälningsskyldigheten enligt lagen. Syftet med regleringen
är här i landet bedrivenatt verksamhet viss anknytningge till Sve-en
rige och det möjligtgöra för domstolar och myndigheter vid behovatt
kunna nå företaget och viss kontrollutöva se 1991/92188 20.prop. s.

I praktiken torde det svårt för PRV huvud fåöver kun-attvara taget
skap utländskt företag bedriveratt ett anmälningsskyldigom filialverk-
samhet här i Sverige. När det gäller paketreseornrådet torde det dock
förekomma Kammarkollegiet fåratt reda utländskt paketrese-att ett
företag bedriver vad kan betecknas filialverksamhet i Sverigesom som

anmält hosutan att PRV. I dessa situationer skullevara samarbeteett
mellan de två aktuella myndigheterna kunna leda till det utländskaatt
företaget får ställa resegaranti filialen.genom
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Utredningens sammanfattande rättsläget förslagpå samtsyn

framgått föregående spörsmåletSom har det har det geografiskaav om
tillämpningsområdet för artikel i7 paketresedirektivet inte behandlats

sig i det direktivetnämnda eller EG-domstolen. Inte heller ivare av
någraresegarantilagen finns det bestämmelser reglerar lagenssom
fråganterritoriella avgränsning och resegarantilagens territorialitetom

har endast berörts mycket flyktigt i förarbetena till lagen.
Frågeställningen har däremot diskuterats i del tidigare översyneren

området. Vad därvid enligt Resegarantilagutredningensom
DsH 1980:7 199 och den nämnda arbetsgruppen inoms. ovan
Civildepartementet Ds 1994:109 45 skall gällande rätts. anses som
på området den har köpt paketresa i Sverige skallär skyddasatt som en

lagen. Enligt utredningens uppfattning detta liggerär synsättettav som
väl i linje frånmed vad hållrättsvetenskapligt bl.a.se desom nyss
nämnda arbetena Pålsson och Bogdan har hävdats svenskaav om
offentligrättsliga tillämpningsområde.lagars

Utredningens uppfattning områdeträttsläget främst medärom -
hänsyn till frågadet lagstiftning syftar tillär skyddaatt attom en som
konsumenterna den svenska paketresemarknaden lagen enbartatt-
omfattar paketresor marknadsförs på den svenska marknaden. Ensom
självklar följd det sagda därmed skyldigheten ställaär att attav nu
säkerhet inte sådanaomfattar paketresor marknadsförs utomlands.som
Lagens tillämpningsområde i geografiskt hänseende bör enligt utred-
ningens mening framgå direkt lagtexten.av

Utredningen föreslår således det nuvarande rättslägetatt som-
utredningen har uttolkat det det gäller resegarantilagens territo-när-
riella tillämpningsområde behålls för lagens tillämp-gränsernaattmen
lighet i bör lagfästas.rummet
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5.4.2 Vilka kostnader skall ersättningsgillaanses

förslag: LiksomUtredningens enligt gällande reglering skall garan-
någontin inte till genomförs åter-del utnyttjas förom en resa- -

betalning vad har erlagts i förskott. skall i vissa fallDettaav som
ocksågälla har avbeställts kort före likhetI mednär en resa avresan.

gällande ordning påbörjatsskall garantin, har intenär en resa men
har slutförts, täcka kostnaderna för hemtransport resenärerna,av
betalning kostnaderna för deras uppehälle under hemtransportenav

skälig ersättning för förmånervärdet de harresenärernasamt av som
gått miste har Till frånavkortats. skillnad i dagattom genom resan
skall garantin täcka kostnaderna för handläggningenäven ären-av
den utnyttjande garantin.om av

Direktiven

I direktiven till utredningen utredningen bör analy-närmareattanges
och klargöra vilka kostnader skall omfattas garantisystemetsera som av

lagen behöver förtydligas i detta avseende.samt om
När det gäller frågan vilka kostnader skall ersätt-om som anses vara

ningsgilla räknas i utredningens någradirektiv påexempel oftaupp
förekommande krav inte omfattas resegarantiskyddet,som anses av
nämligen presentkort inte har utnyttjats vid bokning samtsom av resa
kostnader för avbokats frivilligt. Vidare det haren attresa som anges
varit problem med tolkningen vad skall frivilligt ochav som anses som

skallnär avbruten.resan anses vara
frågaEn i utredningsdirektiven hur den svenskatas ärannan som upp

lagstiftningen förhåller sig till angåendedom tolkningen paket-en av
resedirektivet EG-domstolen meddelade förra året. slårI domensom
domstolen bl.a. fast artikel 7 i direktivet skall såtolkas rekvisitetatt att
återbetalning erlagda belopp täcker fall där obeståndarrangörensav
medför hotellägare hindrar köpare frånpaketresaatt en atten av en
lämna hotellet och hem, såvida denne inte betalar hotellägaren förresa
inkvarteringen, köparen redan företrots har erlagtatt avresan
motsvarande betalning till dom denarrangören 14 maj mål1998 iav
C-364/96 ÖsterreichischeVerein für Konsumenteninformation mot
Kreditversicherung, REG I-2949.s.

De beskrivna frågeställningarna kommer belysas bak-nu att mot
grund de förändringar i övrigt utredningen föreslår.av som
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ifall då ställsÖrskottsbetalningarF inresan

utredningens mening,paketresedirektivet följer, enligtartikel i7Av att
härierlagda belopptäcka konsumentenresegarantin skall ävenav -

återförsälja-ellerinbegripet handpenning i händelse arrangörensav-
anspråkfårobestånd. rcscgarantilagen säkerheten iEnligt 6 § tasrens

för garantipliktighar betalatsför betala tillbakaatt resapengar som en
inte blir Utredningenblir inställd eller anledningsom av annan av.

något sakliga förändringar iinte föreligger behov dennadetattanser av
således ifall inte tillGarantin i fortsättningen,del. skall även resan

någon återbetalninggenomförs, utnyttjas för vad hardel kunna av som
erlagts i förskott.

vid frivilligÖrskottsbetalningar avbeställningF

S.k. frivilliga avbokningar ofta förekommande kravexempelär ett
för omfattas Frågannärvarande inte resegarantiskyddet.som anses av

då utgå återförsäljarensersättning vidbör ellerär arrangörensom
insolvens dåi fall betalat i förskott fri-haräven resenären som resan

avgång.villigt avbeställer före den planerade tidpunkten förresan
Spörsmålet behandlades i 1984/851214 21, där departe-s.prop.

mentschefen viduttalade det den tidpunkten saknades tillräckligtatt
såunderlag för utvidga resegarantilagens tillämpningsområdeatt

utgå dåersättning skulle kunna själv hadesätt även resenärenatt
sådanavbeställt utvidgning enligt departementsche-En skulleen resa.

ingåendefen kräva överväganden rörande vilka avbeställningsanled-
ningar skulle medföra ersättning säkerheterna.till Hanrättsom ur
anförde vidare vissa gränsdragningsproblem och därmed tillämp-att
ningssvårigheter för Resegarantinämnden inte torde kunna undvikas

bevisfrågor förinte lämpade sig nämndenssamt att artm.m. av en som
handläggning uppstå.troligen skulle generell till garantiersätt-En rätt
ning vid avbeställning enligt departementschefenorsaken skulleoavsett
å andra sidan långtgående förändringalltförutgöra systemet.aven
Vidare anfördes till säkerheten innebärutbetalningrättenatt attur rese-

anspråk går före borgenäremas eventuell konkurs.inärens en
Resegarantilagstiftningen syftar socialttill resenärernaatt ettge

betingat minimiskydd. den det, enligt utredningensMot bakgrunden är
mening, svårt fårmotivera känner till regelverketresenäratt att en som
ersättning avstår frångarantin avbeställa sindärför han attattur

medan går miste till ersättningrättenresenärsemesterresa en annan om
därför han grund har avbokat sinokunskap elleratt semester-av oro

kort före exempelvis därför han fick redaatt attresa avresan, rese-
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ihade ställt in sina betalningar. Utredningen vidareföretaget attmenar
tillräcklig ligger dessutomEG-rättsliga kravet säkerhetdet att

återbetalning förskottskall täcka betalas igarantin ävenav pengar som
därför införas tillsedermera avbeställs. Det börför rättresor som en

återbetalning föreerlagda belopp vid avbeställning Utred-av avresan.
instämmer dock i departementschefens uppfattningningen att en

till garantiersättning vid avbeställning, orsaken,generell rätt oavsett
långtgåendealltför förändring Grundlösaskulle utgöra systemet.en av

dåekonomiska skullerykten problem kunnaarrangörenst.ex.om
så många avbeställningar till följd härav fak-föranleda arrangörenatt

obestånd. återbetalningtill erlagda belopptiskt hamnar Rätten av
vid avbeställning före bör därför inte generell. Det böravresan vara
därvid avbeställningen förekrävas sker kort Vidare bör rät-att avresan.

till garantiersättning begränsas fall dåtill de det kan skä-ten anses vara
sådanligt ersättning I det följande kommer utredningenatt utges. att

diskutera i vilka fall kravet skälighet kannärmare anses vara upp-
fyllt.

Som departementschefen i den nämnda propositionennyss
påpekade medför bestämmelse till garantiersättning vid fri-rätten om
villig avbeställning före de frivilligt avbokade resenärernaattavresan
har betydligt möjligheter fåandra oprioriterade borgenärerstörre än att

anspråksina täckta i samband med eventuell konkurs. Utredningenen
sådandock ändåordning kan motiveras hänsyn till detattanser en av

sociala skyddssyfte bär resegarantilagstiftningen. Ett socialtsom upp
betingat minimiskydd vid frivilliga ävbokningar bör i fall omfattavart
de har förvärvat vanligaresenärer dvs.semesterresor,som resor som
har förvärvats huvudsakligen för ändamål frånenskilt näringsidkareen
i dennes yrkesmässiga verksamhet jfr. 4 § paketreselagen.

Enligt utredningens uppfattning anspråkdet skäligt iär att ta garan-
för återbetalningtin förskottsbelopp situationen vid tidpunktenav om

för avbokningen sådanhar varit i allmänhet med känne-resenäreratt
förhållandendom dessa någrainte skulle ha köpt företagetom resor av

grund risken för Såställs eller avbryts. tordeattav resan
exempelvis fallet reseföretaget har ställt sina betalningarnärvara
eller har ansökt företaget skall försättas i konkursnär staten attom
grund obetalda skatteskulder. I dessa situationer saknas det enligtav
utredningens mening anledning skilja mellan avbokade och ickeatt
avbokade faktum sådanDet i situationresenärer. resenäratt en en

någonavbokar orsak, exempelvis grund sjukdom,resan av annan av
hindrar inte ändådet kan skäligt betala ersättning tillatt att utanses
honom garantin, avbokningen har skett kort före Därförur om avresan.
behöver det inte heller någotuppställas krav orsakssamband mellan
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paketresantillframlederomständigheteroch de attavbokningen som
genomförs.någon deltillinte

grund förtillliggaöverväganden bördåFrågan blir sammaom
erlagdaåterbetalninganspråknäringsidkaresbedömningen avav
tjänste-avbokadefrivilligtmedsambandgarantin iförskottsbelopp ur

inledningsviskonstaterarUtredningeno.d. attkonferensresorresor,
sådana situa-igällandesigskyddssyfte knappastsociala görsamma

fordringsanspråkdessautgångspunktentordetioner. Tvärtom attvara
fordringar iordinäraandrapåbehandlasbör sätt even-ensomsamma

EG-rättsliga krav.följersåvida intetuell konkurs, annat av
iartikel 7enligtskyddetkonstaterattidigareUtredningen har att

i de fallpenningbeloppbetaldaomfattar i förskottpaketresedirektivet
händelseanträda iinte kanhuvuddå konsumenten över taget avresaen

Medobestånd avsnitt 3.2.2.återförsäljarens seellerarrangörens
köperdirektivetartikel 2 ienligtkonsument sompersonenavses

varjeellerresepaket köparen,köpeller överenskommer ett per-avom
resepaketköpöverenskommerräkning köparenför ettom avvarsson

ellertill vilken köparenkontrahent, ellerannan annanpersonen
iDepartementschefen haröverlåter resepaketet.kontrahent prop.
primärtkonsumentbegreppdirektivetsanfört231992/93:95 s. att

innehåll. innebärsagdaegentliga Det ävenmåste efter sitttolkas att
direktivets konsument-omfattasprivatpersoner kommerandra än att av

föranställdeller dennäringsidkarebegrepp. En t.ex. varsperson en --
paket-överenskommer köpnäringsidkaren köparenräkning av enom

mening.paketresedirektivetsidå konsumentblir betraktaatt somresa
till vil-juridiskafråga fysiska elleri dengällerDetsamma person,om

överlåterkontrahenteneller den andraken näringsidkaren köparen
paketresan.

utred-enligtpaketresedirektivets krav det,bakgrundMot ärav
näringsidkareheltmöjligtningens uppfattning, knappast utestängaatt

lik-elleravseende tjänsteresorfrån återbetalning förskotttillrätt av
avbokning har skett.frivilligden grundennande enbart attresor

begränsastill ersättning kanemellertidUtredningen bedömer rättenatt
faktiskt har förelegatdå för avbokningentill fall vid tidpunktende det

återförsälja-ellergrundhinder anträda arrangörensmot att resan av
obestånd. avbeställningendäremotfaktiska befarade Skerellerrens

måstesådan näringsidkareninnan situation har inträtt oavsett omen -
avstått från sittstånd inte frivilligt hakommer till eller ansesresan -

anspråk Någon garantiersättning ifå påbörja till börrättatt resan.
fråga.detta fall inte komma i
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örskottsbetalningarF ifall då avbrytsresan

artikelAv 7 i paketresedirektivet följer vidare, enligt utredningens
mening, konsumenten berättigad till återbetalningäratt erlagdaav
belopp också återförsäljarenellernär arrangören faktiskt hamnarrent
på eller riskerar hamna obestånd dåförst påbörjats.haratt resan
Enligt 6 § resegarantilagen får säkerheten anspråki för skäligtas
ersättning till för värdetresenärerna de förmåner gåttde misteav om

avkortats. Utredningen inteatt det i denna delgenom resan attanser
föreligger behov några sakliga förändringar i lagstiftningen.av
Garantin skall således, ifall avbryts, fortsättningsvisäven kunnaresan
utnyttjas återbetalningför i form skälig ersättning för värdet deav av
förmåner har gått misteresenären harsom attom genom resan
avkortats.

Kostnader för hemtransport och kringarrangemang

Enligt artikel i7 paketresedirektivet skall resegarantin täcka de kostna-
der nödvändiga förär konsumenten skall kunna återvändasom att hem
från ifall återförsäljarenellersemestern arrangören hamnar obestånd
under frågaI påbörjatshar inte harresan. slutförtsom resor som men
föreskrivs i 6 § resegarantilagen säkerheten får i anspråkatt förtas
resenärers uppehälle under och deras återresa se avsnitt 3.4.2.resan
En direktivkonform tolkning det sistnämnda lagrummet leder enligtav
utredningens uppfattning fram till tillrätt ersättning denatt svenskaur
resegarantin föreligger i de falläven i detomnämns EG-dom-som av
stolen meddelade förhandsavgörandet har citerats i utrednings-som
direktiven inledningense detta avsnitt. Rätten till ersättningav ur

fårresegarantin således redan i dag täcka också sådana kostnaderanses
uppstår då faktiskaarrangörens ellersom befarade obestånd medför att

hotellägare hindrar köpare paketresaen från lämna hotelleten av en att
och hem, såvida denne inte betalar hotellägarenresa för inkvarteringen,

köparen redantrots föreatt har erlagt motsvarande betalningavresan
till Utredningenarrangören. inte heller det i övrigt föreliggeranser att
något behov förändringar lagstiftningen i dettaav sammanhang.av
Garantin skall således, ifall avbryts, liksom i dag kunna utnyttjasresan
för betalning kostnaderna för hemtransportresenärensav och betalning

kostnaderna för hans uppehälle underav resan.
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godohavandenOutnyttjade till

utnyttjats vidharintepresentkortdirektivutredningens nämnsI som
kravförekommandeoftaexempelbokning somannatettresa somav

resegarantiskyddet.omfattasinte avanses
f., där191984/852214 s.idiskuteratsFrågeställningen har prop.

följande.bI.a.uttaladedepartementschefen

ersättningförkonsumentintressetför sigi ochmening talar attEnligt min ur
avseendetillgodohavandenförmedgeskunnagarantin bör även somresa

emellertidsådan utvidgningEn ärtid ochpreciserats iinte närmare rum.
på. Resegaranti-vilargarantisystemetgrundergenomföra med desvår att

in, förkla-ställsbeställdsärskildförutsättningenlagen bygger att resaen
från tidpunkterdessabI.a.stånd avbryts. Dettill eller ärinte kommaras

skallVidaresäkerheten kanutbetalning göras. stor-ansökningar uromsom
från tid-månader dennainom sexanspråken fastställasde totalaleken av

emellertid betraktatillgodohavandeeller ärpresentkort attpunkt. Ett annat
detställs in kanOmreseföretaget.fordranallmän en resasom en mer
förutnyttjats justhatillgodohavandet skulleslås fastinte med säkerhet att

presentkortsinnehavarefrån tidpunktockså vilkenoklartden Det ärresan.
utbetalning säkerheten.ansökanskulle kunna göra urom

ersättning förpraxis medgettheller i sinhar inteResegarantinämnden
bestämd sebetalningutnyttjats förinte harpresentkort resaenavsom

bilaga 2 3.§ 5protokoll 21/97,nämndens samtt.ex. pnr
vad harinvändaingetdenna punktUtredningen har motatt som

Departementschefenslagstiftning.nuvarandetillanförts i förarbetena
istyrkagällande medinvändningar sigtidigare framförda gör samma

Ersättningutforrrmingen.föreslagnadengarantisystem medett urnu
exempelvisi formtillgodohavandegarantin till den har present-avsom

tillgodohavan-faktiskt hardärför dennekort bör bara använtutges om
överlämnafördet betalning present-t.ex. att enresa, genomsom en

presentkortomständighetenEnbart dencheck till arrangören. att ett
ersättninghindraåsatts något värde bör därvid inteinte bestämthar att

Även hänför sigsådana tillgodohavandenutbetalas garantin.kan ur
motsvarandepenningbelopp ellerregelmässigt till erlagdaytterst annan

då tillnormalt bestämmasvärde börprestation. Presentkortets samma
faktiskt harför vilken presentkortetbelopp priset för den resa,som

såledesersättningsistnämnda fallet börbetalning. I detanvänts som
återbetalningbestämmelsenallmännakunna med stöd denutges omav

erlagda förskott.av
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Handläggningskostnader vid utnyttjande garanti,av m. m.

Under sitt arbete har utredningen funnit frågan hur behovetatt om av
tillräckliga för utnyttjandet garantin skall kunna tillgodosesresurser av
bör särskildägnas uppmärksamhet.

Utredningen har därvid kommit fram till lösning innebär atten som
garantin också skall täcka kostnaderna för handläggningen ärendenav

utnyttjande garanti se avsnittäven 5.3.l0. Vidom behov kanav
således betydande ekonomiska i anspråk för anlita juri-tas attresurser

med erfarenhet konkursförvaltningster och kompetensav externannan
vid hemtagning resenärer detta behöver leda till någonutan attav m.m.
utvidgning den del verksamheten finansieras skattemedel.av av som av
Utredningen det uttryckligen bör i lagtextenatt garantinanser attanges
får i anspråk för sådana ändamål.äventas

Den del garantin täcka adrninistrationskostnademaav som avses
kommer enligt det föreliggande förslaget fungera ekono-nu att som en
misk för den händelse garantin visar sig för lågtreserv att beräk-vara
nad för övriga ändamål. Utredningen hyser dock fullt förtroende för
Kammarkollegiets förmåga korrekt beräkna ochatt anpassa
garantiemas storlek medäven avseende administrationskostnader.
Mot den bakgrunden konstaterar utredningen förslaget föratt statens
vidkommande inte torde upphov till marginellaänge annat
utgiftsökningar övergående karaktär. Dessa utgiftsökningar måsteav
vidare, enligt utredningens mening, vägas de sannolikt betydligtmot
högre kostnaderna för bygga och vidmakthållaatt likvärdigupp en

myndighetsorganisation förpermanent utnyttjande garanti.av

5.4.3 Gränsdragningen mellan återför-ocharrangör
säljare paketresaav

Utredningens bedömning: fårDet föreligga viss osäkerhetanses en
innebörden de i grunden EG-rättsligaom begreppenav ocharrangör

återförsäljare. En precisering i lag dessa begrepp dock inteärav
lämplig, frågan gränsdragningenutan mellan åter-ochom arrangör
försäljare får i stället i första hand överlämnas till rättstillämpningen
och till EG-domstolen.ytterst
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Utredningsdirektiven

emellanåt uppkommaresegarantilagen kan detVid tillämpningen av
återförsäljare.ochgränsdragningen mellansvårigheter arrangörmed

samarbeteförekommerdirektiv detutredningensikonstaterasDet att
exempelvisåterförsäljarenåterförsäljare därochmellan arrangörer

busstransfer, och skickartjänst,till mindrelägger utt.ex. egenenenen
ställsmed. direktiventransfern finns Ii vilkenbekräftelse resan

direkti-Enligtfrågan honom tilldärvid detta arrangörgör av resan.om
gränsdragningsfrågor sambandsådana iantalaktualiserades ettven

frå-dessai direktivenvidarekonkurs. Detmed Expressresors attanges
någrai fall haroch detResegarantinämndenbehandlatshar attavgor
behöva klar-detEnligt direktiven kanbegärts omprövning. närmare

tillåtasgår återförsäljare kanoch vadläggas göragränsen utanenvar
bli betraktad arrangör.att som en

paketrese/agen och resegarantilagenRegleringen i

resegarantilagen grundläggande begreppenDe för tillämpningen av
avsnittåterförsäljare, tidigare behandlats iarrangör och vilka har

definieras3.4. i 3 § paketreselagen.
enligt paragrafen denMed begreppet änarrangör annatavses som

tillfälligtvis marknadsför demorganiserar paketresor och säljer eller
direkt återförsäljare. förarbetena till lageneller I prop.genom en
1992/93:95 67 organiserar paket-denarrangören äratts. anges som

och det i ligger för sammansättningendetta hanatt attresan avsvarar
ingår.paketet och samordnar de tjänster finns det enligtDessutomsom

propositionen självklar ochparallell mellan arrangörtermenen
uttrycket i första därarrangemang 2 § stycket paketreselagen,
begreppet "paketresa" definieras. Med paketresa ettavses arrangemang

måstehar utformats träffas. alltidinnan avtal En paketresasom
åtminstone Ingårinkludera inkvartering.tjänsterna ochtransporten av

måste någonytterligareenbart dessa tjänster i arrangemanget,en av
måsteturisttjänst" tillkomma. Vidare för paket-attarrangemanget, en

skall föreligga, inbegripa24 timmar eller över-änresa anses vara mer
nattning säljas eller marknadsföras för pris ellersamt ett gemensamt
priser knutna till varandra. kunna ellerFör avgöra ettatt om en person

alltsåreseföretag skall i lagens mening detbetraktas arrangör ärsom en
utformatnödvändigt fastställa eller företaget haratt ettom personen

paketresearrangemang.
får framgåordet paketresa förutsätterAv attarrangemang anses en

måttvisst organisation planläggning. propositionenoch I sägsett attav
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fårdärvid utgå från måstedetta innefatta inte oväsentligtattman ett
arbete för kombinationenarrangören paketresearrange-samt att av

tjänster i regel framståtorde enhet, bl.a. sådantmangets ettsom en
det sig naturligt hållasätt ansvarig för kombina-att ter arrangörenatt

tionens delar och för helheten. I förarbetena vidare att ettanges arran-
normalt torde förutsätta har arbetatarrangören med detattgemang

innan han huvud får kontaktöver med kunden, ocksådettaget attmen
möjligt all organisationär och planläggning mellan denatt äger rum

första kundkontakten och fram till dess paketreseavtalet ingås.att
Inskränker sig därvid arbetet till boka in flyg-resenärenatt t.ex. ett
plan eller hotell på bestämmelseorten, det inte frågaett är paket-om en

s. 62 f..resa
En avgörande faktor kan ofta eller reseföretagettvara om en person

enligt allmänna avtalsrättsliga principer i avtaletär med resenärenpart
Ärfrågai de tjänster ingår i kombinationen. företaget inteom t.ex.som

frågai viss tjänst, enbart förmedlare,part sålundatordeutanom en
tjänsten normalt inte kunna ingå i paket a. s..ettanses

Med begreppet återförsäljare den säljer eller marknadsföravses som
paketresor organiseras någon såsom I normalaarrangör.som av annan
fall återförsäljaren,är resebyrå, inte i avtalet medt.ex. parten rese-

Återförsäljarennären. kan dock, han inteäven någragöraattom avser
åtaganden, bli i avtalet enligt allmänna avtalsrättsligapart grundsatser
a. 27. Detta kan bl.a. fallet i de återförsäljarenfallprop. s. anses vara
har träffat avtal med och därvid inteett resenären har klargjort för
denne hans avsikt träffa avtalet föratt räkning ochatt arrangörensvar
inte för räkning detta inte har framgått någotsamt attegen annat

I dessa situationersätt. föreskrivs i paketreselagen återförsäljarenatt
har 9 § andraarrangören stycket.samma ansvar som

illämpningenT

Frågan gränsdragningen mellan återförsäljareocharrangörom har
behandlats i antal frånavgöranden Resegarantinämnden.ett

Som exempel kan nämnas frånavgörande år 1995ett nämndens
protokoll 16/95, § 7, där reseföretaget C yrkade ersättning enligtnr
resegarantilagen reseföretag ställd säkerhet.ett Omstän-annatur en av
dighetema i detta fall följande. Reseföretaget C arrangerade kon-var
ferensresor. För detta ändamål hade bokat och betalat anmälnings-man
avgifter för antal platserett det andra reseföretageten resa som
arrangerade. Reseföretaget C marknadsförde sedan sina vilkaresor, var
i identiska med detstort andrasett reseföretagets researrangemang.
Resenärerna anmälde sig och betalade anmälningsavgifter avseende de
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sedanC,reseföretagetmarknadsförde tillCreseföretaget somresor
beträffandereseföretagetandramed detkontaktersamtligaombesörjde

sinasålt samtligahadeCreseföretagetbiljetter. Närslutbetalning och
till det andraanmäldalista med de resenärernasände man enresor

reseföretaget.
marknadsfört sinaC hadeansågs reseföretagethärDet resoratt

resenärerna.sådant det arrangör gentemotsätt attattett anse somvar
beslut intenämndensansökningendärför seNämnden avslog även att

21/96, § 4.protokolli nämndensbeslutetompröva nr
nämndenskonkurssamband med Expressresorsbeslut i1 proto-tre

ansökteanförde de ersätt-1-3koll 88/98, §§ tre ompersoner somnr
för antal paket-Still reseföretagetde hade betalatning ettatt pengar

flygresomabåthyra i Turkiet,ochbestående flygbiljetter attresor av
Sreseföretagetoch närombesörjts Expressresorskulle ha attav -

sökande köpaerbjöd deförsattes i konkursExpressresor att nya-
lös-den erbjudnaTvå accepteradesökandenareguljära flygbiljetter. av

tredjemedan denflygbiljetternaningen betalade för deoch nya
frånersättningerhöllnågon de sökandeerbjudandet.avböjde Inte av

flygresan.reseföretaget S för den inställda
utbetalning deförordnadeansökningarna ochNämnden biföll avom

säkerheten. I skälenreseföretaget ställdaSyrkade beloppen den avur
marknadsförthadereseföretaget Still besluten anfördes bl.a. att resor

bestå-från Sverigemedbl.a. utbjudaatt avresagenom arrangemang
båthyra. fann därigenomNämndenende flygresa, transfer och attav

ifrågavarande paket-dereseföretaget S arrangörattvar anse som av
avsågsåvitt flygdelen,eftersomsökandeoch deattresorna resorna,-

reseföre-ersättning denhade inställda berättigade tillblivit avurvar-
S ställda säkerheten.taget

Också protokoll § 8 behandladesi beslut i gräns-ett annat samma
återförsäljare. Omständigheterna idragningen mellan ocharrangör var

inriktadverksamhetdetta fall följande. Reseföretaget B bedrev som var
bestodpensionärsföreningar. Verksamhetenanordna föratt resor

pensionärsföreningarocksåbl.a. sälja charterresor. Ett antalattav
önskemål skulleframförde till företaget för demreseföretaget B attom

resmål kombi-avkoppling kundeordna veckoresa till där bad ochetten
önskemålet reseföre-utflykter. anledning vände sigmed Medneras av

förfrågantill villeB Expressresor medtaget sponsra enen om man
frå-studieresa för besvarades.k. reseombud till Tunisien. Expressresor

avgåjakande, skullevarefter det bestämdes för ombudenattgan resan
visst förening emellertid inte ombudensdatum. En avvaktadeett resa,

resmål.avgångbokade tidigare tillmed veckautan sammaen resa en
Reseföretaget informeradeB det Expressresorresenärerna attom var

mål-teknisk stå transferresor,och skulle för flyg,arrangörsom var som
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tider och utflykter. Däremot det reseföretaget B skulle till-var som
handahålla de reseledare skulle med under hela Utöversom vara resan.
det pris Expressresor betingade sig reseföretaget Bsom tog ut en
avgift. När Expressresor ställde ansökte reseföretaget Bresorna om
ersättning för räkning.resenärernas Enligt reseföretaget B detvar
Expressresor arrangeradesom resorna.

Nämnden beslutade ärendet skulle bordläggas för vidare utred-att
ning, i beslutet ställning till frågan gränsdragningentog mellanmen om

återförsäljare.ocharrangör I skälen till beslutet konstaterade nämnden
bl.a. reseföretaget B till Kammarkollegietatt hade anmält verksamhet

såväl återförsäljare,arrangör reseföretaget iB marknads-som attsom
föringsmaterial hade anfört denna i samarbete medatt resa arrangeras
Express Resor" och det i materialet hänvisades till vidatt betalningatt

gällde Expressresors allmänna och särskilda resevillkor.av resan Det
konstaterades vidare Expressresor hade utfärdatatt resehandlingar för

ochresenärerna reseföretaget B hade utfärdatatt resebekräftelser, i
vilka Expressresor inte omnämndes, prisernasamt att resenärernasom
hade betalat enligt resebekräftelsema inte stämde med deöverens
belopp framgick de Expressresor utfärdade resebekräftel-som av av

Därefter anförde nämnden i skälen bl.a. följande.sema.

Vid bedömning skall i paketreselagensarrangör ochav vem som anses som
resegarantilagens mening skall flera olika faktorer bl.a.vägas mark-som
nadsföring, avtalsförhållande resenären, sammansättningengentemot av

och den betydelse tilläggstjänsten har förresan prissätt-resenären samt
ningen. Enligt förarbetena till paketreselagen skall kombinationen paket-av

tjänster framstå enhet, och det skallresans naturligt hållasom en attvara
ansvarigarrangören för kombinationens delar. Arrangören denär som sva-

för sammansättningen paketet och samordnarrar de tjänster ingårav som
prop. 1992/93293 62 f..s.

Vid samlad bedömning finner Resegarantinämndenen reseföreta-att
Bget organiserat och samordnat de tjänster ingått i prissatt,som resan,

marknadsfört och slutit avtal med sådantresenärerna bolagetsättett att
är ifrågavarandedeatt arrangör paketresorna.anse Arrangörskapetsom av
medför det reseföretagetäratt B skall de berördaersätta resenärernasom
för ställdes in.att arrangemanget

Gränsdragningsfrågan behandlades nämnden i ytterligare beslut iav ett
det nämnda protokollet § 10, där reseföretagetovan T före-som-trädde antal och förett resenärer deras räkning ansökte ersättningom
enligt resegarantilagen anförde bl.a. följande. Reseföretaget T, som-
under lång tid hade varit återförsäljare Expressresors kontak-av resor,
tades Expressresor ville ha till ståndav samarbete för mark-som ett
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inarbetadhadeReseföretaget Ttill Tunisien.nadsföring enav resor
medlemmar,med pensionärerreseföreningarkundkrets, somsom

informationsträff skickadesnå. tillinbjudanville EnExpressresor ut
reseföretaget TInbjudan skickadestill föreningsrepresentantema. ut av

infor-Undertill informationen.inbjöddet Expressresor somvarmen
framgick det det Expressresor arrangörmationsmötet att avsom varvar

för deltagarnareseföretaget T busstransportVidare ordnade enresan.
avgifttransfem företagetfrån flygplatsen.till och För uttog av rese-en

närema.
Även beslutetdock iärendet. Nämndeni fall bordladesdetta tog

skälen kon-frågan Iskulleställning till arrangör.somsom ansesvem
informationsmötetinbjudan tilli den aktuellastaterades bl.a. att

reseföretaget T,tillsamarbetspartneromnämndes Expressresor attsom
reseföretaget Tinte omnärrmdes iExpressresor upprättatett programav

resebekräf-i devisserligen nämndesför och ordet Expressattresan
bekräftel-inte hellertill dettelser lämnades resenärerna att avsom men

konstateradesDetframgick Expressresor arrangör.att resanssema var
resmåletflyg, transfervidare det i pris ingick hotell, samtatt resans

uppgifter hade tioenligt sinautflykter och reseföretaget Tatt egna
sålda ingicktransfer inom Sverigei provision samt attprocent resor

Däreftertill reseföretageti det pris betalade T.resenärernasom
detförarbetsuttalanden iredogjorde nämnden för som nysssamma

efter bedömning, där hänsynnämnda beslutet och fann samlad togsen
föregåendetill i i beslutet,omständigheter det attstort sett samma som

ifrågavarandereseföretaget debetraktaT arrangöratt avvar som
resorna.

vid bedömningenYtterligare exempel nämndenattett av vem
helhetsbedömninggjortskall betraktas hararrangör avsom ensom

vikt viddär lagt särskildomständigheterna i det enskilda fallet och
konkursvissa faktorer, samband med Expressresorsbeslut iär ett annat

ärendet yrkade idrotts-detnämndens protokoll 182/98, § 4. l ennr
dentill Turkietförening ersättning avseende inställd gruppresa uren

bereddes till-Reseföretaget Osäkerhet reseföretaget O hade ställt.som
följande. Expressresorfälle sig i ärendet och anförde bl.a.att yttra var

hos reseföre-bokadeteknisk Idrottsföreningenarrangör resanav resan.
betalade 700 kråterförsäljare ochO, för Expressresor,taget som var

avbeställningsskydd, dvs.föri anmälningsavgift och 140 krper person
i sin inO betalade31 920 kr för 38 Reseföretagettotalt turpersoner.

Anledningen till dettakr500 till Expressresor. attvarper person
anmälningsavgiften 700 krExpressresor vid bokningen att varuppgav

försammanlagt 19 000 kr 38medan det i fakturan 500 kr, dvs.angavs
mellan-reseföretaget OEfter återbetaladekonkursutbrottetpersoner.

inteReseföretaget ladeidrottsföreningen.skillnaden 12 920 kr tillom
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någontill turisttjänst och det Expressresor skulle färd-ordnavar som
ledare och träningsmatcher.

Nämnden biföll idrottsföreningens yrkande och beslutade detatt
yrkade beloppet skulle betalas den säkerhet reseföretaget Our som
hade ställt. I skälen till beslutet anförde nämnden bl.a. enligt den iatt
ärendet ingivna bokningsbekräftelsen, idrottsföreningen fåtthadesom
från reseföretaget O, skulle betalning enligtske reseföretagets betal-
ningsvillkor. Det anfördes vidare någotExpressresor inte sättatt

i bokningsbekräftelsen,omnämndes reseföretaget O endast betaladeatt
in 19 000 kr till Expressresor den totalt 31 920 krav summa som
idrottsföreningen hade betalat till reseföretaget O och mellan-att
skillnaden återbetaldes först sedan hade ställts in. fannNämndenresan
därefter vid bedömning reseföretaget Osammantagen att atten var
betrakta i såledesavtalet och det bolag hade det pri-partsom var som
mära Enligt nämnden Expressresorresenärerna.ansvaret gentemot var

betrakta endast underleverantör till reseföretaget O.att som en
Även från Allmänna reklamationsnämndens praxis finns exempel

återförsäljareavgöranden där har betraktats resenärens motparten som
i reseavtalet. I opublicerat avgörande Avgörande 1996-01-16;ett
95-2888 fann reklamationsnämnden det förelegat sådanahade bris-att

i berättigade till pris-resenärernater ett attresearrangemang ettvar
avdrag. Ett särskilt problem i sammanhanget dock vilkenvar av
näringsidkarna återförsäljaren, resebyrå, eller researrangörenen- -

skulle betala ersättningen till I skälen uttalade rekla-resenärerna.som
mationsnämnden bl.a. inte grundval de uppgifteratt man av som
förelåg kunde felet låg resebyrånhosavgöra eller hos researrangö-om

Reklamationsnämnden ansåg dock denna ovisshet inte fickren. att
och näringsidkarsidanöver resenärerna där-ut att resenärernagentemot

för fick enhet. Därefter anfördeutgöra reklamationsnämndenanses en
bl.a. följande.

Eftersom resebyrån uppgivit sålt ifrågavarandeden med vissatt man resan
rabatt resebyrån själv stått för, finner nämnden resebyrån kommitsom att

själv inträda förhållandei till Resebyrån alltsåA. kanatt i dettapartsom en
fall inte enbart förmedlande länk i reseavtalet jfr 9 § andraanses vara en
stycket lagen paketresor och 1992/93295 Då71. resebyrånom prop. s.
uppburit betalningen finnerA nämnden resebyrån bör denattav vara som

skyldigär betala tillbaka prisavdraget.att
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tolkningen begreppenöverväganden betrajfandeUtredningens av
återförsäljareocharrangör

förarbeten dockpaketreselagenstill början konstaterasDet kan atten -
gränsdragningsfråganden aktuellauttryckligenatt tautan upp nu -

resegarantilageningående för tillämpningenbehandlar detämligen av
återförsäljare.och I förarbetenagrundläggande begreppen arrangör ges

mellanalltså några riktlinjer för hur denna gränsdragninginte direkta
iåterförsäljare till. haroch skall Den närmare gränsenarrangör

i huvudsak Resegarantinärrmdensstället utvecklats i praxis genom
avgöranden.

framgått bedömning skallSom har sker nämndens somav vem
utifrån helhetsbedömning omständigheterna iarrangöranses som en av

några fall sigdet enskilda fallet. Nämnden därvid i ha stöttsynes
departementschefens i förarbetena 1992/93 62 f.,uttalanden prop. s.
där det rörande tolkningen begreppet kom-arrangemang attav anges

framstå påbinationen tjänster skall enhet, bl.a. ettav resans som en
sådant hålladet sig naturligt ansvarig för kom-sätt arrangörenatt ter att
binationens fördelar och helheten. Att vid tolkningen uttrycketav

åberopa dessa förarbetsuttalanden förefaller tillmed hänsynarrangör -
råderden parallellitet mellan begreppen arrangemang ochsom

arrangör riktigt.vara-
också framgåttSom har har vid sin särskiltnämnden bedömning

lagt vikt vid vissa faktorer. Vad vid marknadsföringensom av rese-
har sammansättningen och samordningenarrangemanget angetts om av

ingårde tjänster sådanai särskilda omständig-ärarrangemangetsom
Ävenheter nämnden i vissa fall har in i sin bedömning. vadvägtsom

har betalningsvillkor villkoren ioch övrigt i resenärensangettssom om
resehandlingar hänvisningar till visst reseföretags allmännat.ex. ett-
villkor o.d. i boknings- och resebekräftelser har in vid bedöm-vägts-
ningen skall Av nämndensresearrangör.av vem som anses vara

framgåravgöranden ocksådessutom fästhar vikt vidatt storman vem
vid samlat övervägande framståtthar i avtalet medett partsom som

dåDet ha det har klargjorts förresenären. vägts ärsom synes om
hans i avtalet. Vidare prissättningenresenären harär motpartvem som
varit faktor har vid den helhets-vägtsresearrangemangetav en som

bedömning har gjorts.som
Den innebörden begreppet arrangörnärmare och därmedav -

återförsäljaremellan och såledesgränsen har tillarrangör del klar-en-
gjorts i praxis. Den osäkerhet uttryckens innebörd alltjämt kanom som
tänkas föreligga kan självfallet medföra vissa nackdelar vid tillämp-
ningen resegarantilagens bestämmelser. detAv skälet skulle detav vara
önskvärt alternativ till fortsatt precisering begreppen iatt, ettsom en av
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praxis, försöka utforma de aktuella definitionerna i paketreselagen
tydligare sätt.ett
Som bekant bygger emellertid paketreselagen paketresedirek-

tivet. Lagens bestämmelser har därvid utformats i anslutning tillnära
direktivet och huvuddelen EG-reglema har införts i lagen medav

materiella innehåll i direktivet.samma som
Såväl uttrycket arrangör återförsäljarebegreppet motsvarassom
bestämmelser i direktivet. I lagmotiven a. 18 framhölls iav prop. s. -

fråga innehållet i enskilda bestämmelser bl.a. enligt EG:som att-
rättsordning EG-domstolenär exklusivt behörig auktoritativagöraatt
uttalanden innebörden EG:s rättsregler och det till EG:som attav
direktiv därför inte finns några förarbeten den vidärtypav som vana
i Sverige. Det anfördes vidare EG-direktiv införlivasnär med deatt
nationella rättsordningarna kan lagstiftaren därför inte sig preci-vare

innebörden i direktivets bestämmelser i lag eller motiv-sera göra
uttalanden med anspråk auktoritativt uttolka innehållet i EG-att
rätten.

minimidirektiv,Paketresedirektivet emellertidär vilket innebärett
den nationella lagstiftaren fåratt eller upprätthållaanta strängare

bestämmelser för skydda konsumenterna, dvs.att artikel 8resenärerna
i direktivet. Det i vissa fallär lätt fastställa viss gårlagregelatt att en
längre direktivetsän minimikrav. Som exempel kan bestäm-nämnas
melsen i §l resegarantilagen säkerheten skallatt arrangö-motsvaraom

återförsäljarenseller åtagande för andrarens resenärernamot resor som
sker tillsammans med paketresa. råderDet någoninte tvekanen attom
resegarantilagen denna bestämmelse fåtthar vidsträcktgenom ett mera
tillämpningsområde vadän följer direktivets krav sesom av prop.
1995/96:182 f..14s.

I andra fall det emellertidär osäkert vad direktivet innebär på en
viss punkt. Som har framgått föreligger sådana oklarheter beträffande
den innebördennärmare paketresedirektivets återför-ocharrangörs-av
säljarbegrepp. Sådana osäkerhetsmoment kan inte avlägsnas genom
förtydliganden i den nationella lagstiftningen. Om den nationella lag-
stiftaren i detta läge väljer införa förtydligande regler, kanatt EG-dom-
stolen därefter komma fram till tolkning direktivet innebären av som

de nationella lagreglema inteatt direktivets minimikrav. Ettmotsvarar
förtydligande i nationell lag arrangörsbegreppet kan sålunda leda tillav

vissa näringsidkare iatt resebranschen inte skyldigaär ställa garantiatt
enligt svensk nationell rätt, de enligt EG-domstolentrots falleratt
under arrangörsbegreppet i paketresedirektivet. Som huvudregel får
EG-domstolens avgöranden retroaktiv verkan. Detta kan i sin föratur
med sig olika olägenhetertyper förknippadeär bristandemedav som
nationellt genomförande.
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enligt utredningensden redovisade bakgrunden detMot ärnu
tillräcklig vilka för-bedömning inte möjligt med säkerhet bedömaatt

återförsäljarebegreppen i paketreselagentydliganden ocharrangörs-av
mildrande vid jämförelseskulle skärpande med EG-som vara resp.

föreslårtillämpning paketresedirektivet. Utredningendomstolens av
någradärför inte förtydliganden dessa begrepp i resegarantilagen.av

Frågor återförsäljare fårgränsdragningen mellan och iarrangörom
första hand överlämnas till rättstillämpningen och till EG-dom-ytterst
stolen. I andra hand det möjligt för den svenska regeringen inomär att
gemenskapens politiska institutioner verka för paketresedirektivetatt
lagstiftningsvägen förtydligas det gäller den aktuella gränsdrag-när nu
ningsfrågan.

Det sagda innebär sammanfattningsvis de problem kanattnu som
uppstå frågai tolkningen vissa begrepp, skallt.ex.om av vem som

i paketreselagens i resegarantilagensoch mening,arrangöranses som
får lösas domstolarna och de myndigheter berörda lagstift-ärav som av
ningen EG-domstolen.samt ytterst av

Frågor5.4.4 överklagbarhet,om m.m.

Utredningens förslag: Det skall införas möjlighet hos allmänatten
förvaltningsdomstol överklaga Kammarkollegiets beslut i ärenden

registrering, återkallelseställande garanti, registrering ochom av av
återbetalningsskyldighet. Vidare skall den gode eller för-mannens
valtarens beslut i ärenden utnyttjande garanti kunna överkla-om av

till Resegarantinämnden, därvid roll över-gas som ges en ny som
prövningsinstans. Nämnden skall under vissa förutsättningar hålla
muntlig förhandling.

Utredningsdirektiven

Enligt den gällande resegarantilagen kan Kammarkollegiets beslut inu
frågor ställande säkerhet överklagas hos regeringen. direktivenIom av
till utredningen det bör utredas detta lämplig ordningärattanges om en
eller kollegiets beslut sådan de bör föremålär kunna bliart attom av
för domstolsprövning. Vidare får Resegarantinämndens beslut enligt
resegarantilagen inte överklagas. Enligt direktiven skall utredningen

analyseraäven Resegarantinämndens beslut bör kunna överklagasom
och vilka konsekvenser sådan får för garantisystemet. Dessarätten
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frågeställningar kommer i det följande analyseras bakgrundatt mot av
förändringarde utredningen föreslår beträffande övriga delarsom av

resegarantisystemet.

Överprövning Kammarkollegiets beslutav

framgått föreslårSom har utredningen det i lagen införs kravatt ett
registrering för få bedriva verksamhet inom området. liggerDet där-att
med till hands Kammarkollegiets beslutnära registreringatt anta att om
och ställande garanti kommer sådana civila rättigheter ochröraattav
skyldigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen omfattassom av

till domstolsprövning. Artikeln,rätten bl.a. innebär denattsom som
gällande rättighetgör berättigad till prövningär oavhängigen en av en

och opartisk domstol, tillämplig påär exempelvis tvister tillståndom
bedriva viss näringsverksamhet se 1997/98: 101 f..att 54t.ex. prop. s.

Redan denna omständighet talar enligt utredningens mening med styrka
för överprövningen Kammarkollegiets beslut frågori dessaatt börav
flyttas från regeringen tillöver allmän förvaltningsdomstol. 22 §Av a
förvaltningslagen följer dessutom förvaltningsbeslut huvud-att som
regel överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I samband med infö-
randet sistnämnda bestämmelse anförde departementschefenav att en
sådan regel främst är uttryck för princip denatt ettse attsom en om
rättsliga kontrollen förvaltningsbeslut bör ske vid domstol. Vidareav
uttalades bestämmelsen bör slags kodifieringatt snarast ettses som av

huvudregel i praktiken redan gäller. Denna utveckling har moti-en som
den enskildes rättssäkerhet,verats strävandenaav omsorgen om att

begränsa regeringens arbetsbörda nödvändigheten uppfyllasamt attav
internationella åtaganden a. 58 ff. Mot den bakgrundenprop. s. anser
utredningen det väl motiveratär i lagen införa bestämmelseatt att en

den enskilde hos allmän förvaltningsdomstolrätt överklagaattsom ger
Kammarkollegiets beslut i ärenden registrering, ställandeom av

återbetalningsskyldighetgaranti, medel garantin återkallelseochav ur
registrering.av

Överprövning beslut utnyttjande garantinav om av

Enligt gällande fårordning Resegarantinämndens beslut ianspråk-om
tagande säkerhet inte överklagas. Av Europadomstolens praxis fram-av
går emellertid också vissa sociala rättigheter och förmåneratt av
ekonomisk faller under begreppet civila rättigheter.art Rätt till dom-
stolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen föreligger i dessa
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förutsätt-saknas. Enprivaträttsliga inslagegentligasituationer även om
förmånenfå delvillkoren för ärdomstolenenligtning dock attär att av

Italien, domSalesinationellenligtreglerade rätt motnärmare
Schuler-Zgraggen§ 19, ochVol. 257-E,1993-02-26, Ser. A mot

Även till46.263, §Vol.1993-06-24, Ser. A rättenSchweiz, dom
enligtförsäkringssystemför olikaförmåner utgörinomsociala ramen

tillomfattassådana rättighetercivila rättenpraxisdomstolens avsom
FeldbruggeEuropakonventionenartikel 6 idomstolsprövning enligt

och99, § 40,Vol.1986-05-29, Ser. ANederländerna, dommot
Vol. 100, § 74.1986-05-29, Ser.Västtyskland, dom ADeumeland mot

ersättningtillförrättsutveckling talarDenna rättenävenatt ur rese-
principiellarättigheter. Sammacivilagarantin omfattas begreppetav

tillföregående redovisats rörandehari det rättenöverväganden som
därför enligtsigEuropakonventionendomstolsprövning enligt gör

ersättningbeträffar beslutvadutredningens mening gällande även om
möjlighetföreslår därför det införsUtredningenresegarantin. att enur

resegarantiärenden.beslut iför den enskilde överklagaresenären att
uppfyllt det nöd-på skallkravet domstolsprövningFör äratt vara

berättigad tillgällande rättighetvändigt den pröv-ärgöratt enensom
enligtharning oavhängig och opartisk domstol upprättatssomav en

mening enligt Europadomsto-lag. Med domstol i konventionens avses
ingår i landstraditionellt slag,len inte enbart domstolar ettsomav

också domstolsliknandedomstolsorganisation, olika slagsutan organ
europeisk praxis, 1997,Danelius, Mänskliga rättigheter ise Hans

framgår för bedömningenpraxis det151. EuropadomstolensAv atts.
enligt konventionendomstolbetraktaärett attav om organ som en
nationella lagen.klassificerat enligt den Detsaknar betydelse hur det är

för skallfunktion. ställsavgörande dess De kravär att ett organsom
grundad befogenhetbetraktas domstol det lagharär attattsom en

kompetensområde, avgörandenaärenden inom sitt äravgöra att
bestämda reglerbindande för förfarandet seochparterna att styrs av

Campbell Fell dom 1984-06-26, Ser. Aoch Storbritannien,t.ex. mot
Österrike, Vol.Vol. 80, Sramek 1984-10-22, Ser. A§ 76 och dommot

84, § 36.
Spörsmålet då frågor garantiutnyttjande skallär prövasom avom

någondomstol eller form domstolsliknande nämnd. Som harav en av
framgått föregåendedet innebär utredningen föreslagna lös-denav av

frågorningen ersättning resegarantin i framtiden i första handatt om ur
kommer registreringsskyldigegod och denprövasatt av en man om-
försätts i konkurs Utredningenkonkursförvaltare. att ettanserav en-

för sådanaöverprövning inte minst hänsyn tillbeslutsystem av av-
konsumentintresset utgångspunkt frånbör utformas hand-med att-
läggningen såbör möjligtsnabb och enkel samtidigt denvara som som
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också måste innehållanaturligtvis nödvändigade garantiema för den
enskilde rättssäkerhet. krävs medDet andra 0rdresenärens över-att

sådantprövningsordningen konstruerad den enskildeär sättett att
kan någorlundajuridiskt säker och snabbresenären garanteras en

behandling de överklagade besluten utnyttjande garantin.av om av
fråganNär det gäller hur de aktuella överprövningsuppgiftemanu

bör handläggas kan tänka sig flera lösningar. Som utredningenman
stårbedömer det dock tvåvalet mellan alternativ, nämligennärmast att

överprövningen antingen inom någonsker för de befintligaramen av
domstolsorganisationerna eller utförs Resegarantinämnden.av

förstaDen dessa lösningar alltsåskulle innebära överpröv-attav
ningen sker inom det ordinarie domstolsväsendet, dvs. antingen i all-

domstol eller i allmän förvaltningsdomstol.män En lösning dettaav
slag medför överprövningen kommer utföras lagfama domare.att att av
Vidare kommer överprövningen ske under omständigheteratt som av
tradition har erbjuda de bästa garantiema för rättssäkerhet.ansetts

Vad gäller valet mellan tvåde olika domstolssystemen inom dom-
stolsväsendet talar den kopplingen mellannära paketreselagen och
resegarantilagen för överprövningen skall hanteras allmän dom-att av
stol. Skälet till det det finnsär koppling mellan vissanäraatt en
bestämmelser i paketreselagen och resegarantilagen. angåendeTvister
innebörden paketreselagens bestämmelser allmänavgörsav ytterst av
domstol. prövningenAtt de överklagade besluten allmängörsav av en
domstol kan därför möjligtvis främja enhetlig tolkning vissa fören av
tillämpningen resegarantilagen centrala begrepp. finnsDet dock fak-av

talar för överprövningen,torer väljer domstolslös-attsom om man en
ning, i stället bör hanteras allmän förvaltningsdomstol. Utredningensav
förslag frågan utnyttjande garantin skallatt godprövasom av av man
eller konkursförvaltare innebär nämligen, tidigare har nämnts, attsom
myndighetsutövning överförs enskilt rättssubjekt. Om detta alter-ett
nativ inte hade valts, skulle frågan ianspråktagande således i ställetom
ha avgjorts förvaltningsmyndighet, beslut efter överklagandeav en vars
skulle ha allmän förvaltningsdomstol.prövats En ordning inne-av som
bär prövningen den godeatt eller förvaltarens beslutav mannens om
utnyttjande garantin ombesörjs allmän förvaltningsdomstol fram-av av
står den bakgrunden naturlig ochmot rationell. Vidare tordesom mer

med handläggning dessa frågorett system inom de allmänna förvalt-av
ningsdomstolama och enligt den processordning gäller för demsom

föredra framför hanteringatt inom de allmänna domstolarnavara en
någotmed deras stelare processregler. I valet någonmellan de ordi-av

narie domstolsorganisationerna talar därför övervägande skäl för att
prövningen såi fall bäst sker i de allmänna förvaltningsdomstolama.
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sig möjligti och förbedömning detutredningensEnligt är att
skeröverprövningendvs.diskuterade lösningen,denanvända attnu

enligt utredningenfinns dockdomstolsväsendet. Detinom ordinariedet
första innebäralternativ. detdetta Förstarka skäl talar emot ensom

fåendast kommervarje domstollösning detta slag pröva ettattattav
för denförsämra möjligheternavilket skullebegränsat antal ärenden,

ornrå-det aktuellaskaffa sig överblickenskilde domaren överatt nuen
möjligheterna fattaskulle kunna blidet. En konsekvens detta attattav

uppdelningförsämras. Enkorrekta och enhetliga beslut skulle över-av
någon tvåde dom-prövningsuppgifterna olika domstolar inom av
till splittrad praxisvidare kunna ledastolsorganisationerna skulle en

få anspråk.frågan garantin skall ii vilka falldet gällernär tasom
framhålla förmodligen skulleUtredningen vill dock dessa nackdelaratt

överprövningenundanröjas väljer modell innebär attom en somman
koncentreras till visst antal domstolar.ett

ocksådomstolsalternativet emellertid domstolMot talar att en -
bl.a. med processuella bestämmelser förfarandet itanke de styrsom
domstolarna få hålla handläggningstidemakan problem med att nere-
och Pådärmed uppfylla kravet snabbhet i förfarandet. sättsamma
kan instanskedjan tingsrätt hovrätt Högsta domstolen eller länsrätt- - -
kammarrätt inom innebära faraRegeringsrätten domstolssystemen en-
för målenalltför tidsutdräkt, eftersom i domstol normalt kan förasstor
till Högsta domstolen eller Regeringsrätten, inte för fullständigom en

så åtminstone frågan prövningstillstånd.prövning för prövning av om
alltsåDet utredningens bedömning det i och för sig möjligtär äratt

siganvända domstolslösning och reglering innebäratt attav en en som
överprövningen skall utföras domstol det hela tordeatt storaav en

fungera svårigheterbra anförtsDe har medförsätt.ett som nyss
dock det allt finns anledning ställa sig tvekande till före-att trots att att
slå sådan lösning. Utredningen därför i för för-har stället stannat atten
orda det alternativ innebär Resegarantinämnden anförtrosattsom upp-
giften anspråkbeslut i garantin. Förutsättningenöverprövaatt att taom
för detta dock naturligtvis uppfyllernämnden kravenär att
oavhängighet, opartiskhet kravetoch upprättad enligt lag.att vara

kravetI domstolen oavhängigskall ligger den skallatt attvara
självständig förhållandei till regering, myndigheter och iparternavara

målet. Det inte tillräckligt den nationella lagstiftningen föreskri-är att
den skall självständig. För domstolen skall betraktasatt attver vara

självständig måste ocksådet kunna konstateras den faktiskt ärattsom
självständig den sin funktion. Vid bedömningennär utövar av om en
domstol oavhängig långbeaktas hur ledamöterna föroch hurär utses
tid, det finns påverkan utifrångarantier utåtmot samt organetom om
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intryck självständigt Campbell och Fellse Stor-ett att motger av vara
britannien, § 78.

påVad gäller kravet opartiskhet har tvåEuropadomstolen urskilt
element. nämligen dels kravet varje domare faktiskt skall dömaatt
opartiskt, dels kravet fördet objektiv fårbedömare inte finnasatt en
några legitima tvivel domstolens opartiskhet se Daneliusom a. a.

152. Vid bedömningen kravet objektiv opartiskhet ärs. av om upp-
fyllt har domstolens sammansättning varit avgörande betydelse seav

Holm Sverige, dom 1993-11-25, Ser. Vol. 279,A §§ 30-33.t.ex. mot
Avgörande för Resegarantinämnden uppfyller kravetom oav-

hängighet således beslutsfattarnasär självständighet, förekomsten av
påverkangarantier utifrån och det intryck nämndenmot attger av vara

självständig. Nämnden kommer enligt utredningsförslaget beståatt av
ordförande och fyra andra ledamöter. Ordföranden och förersättare
denne skall eller ha varit ordinarie domare. Ledamöterna kommervara

i framtidenäven förordnas regeringen för begränsad tid.att av en
Någon bestämmelse ledamöter inte entledigas undergaranterar attsom
förordnandetiden kommer inte heller i fortsättningen finnas. Ettatt
entledigande torde dock i praktiken inte komma frågai änannat
begäran den förordnade. Avsaknaden bestämmelseav av en som garan-

ledamöter inte entledigas under förordnandetidenterar att torde inte i
sig kunna betraktas hot ledamöternas självständighetett mot närsom
dessa ärendenprövar garantiersättning jfr Campbell och Fellom mot
Storbritannien, § 80.

Vad därefter beträffar frågan Resegarantinämnden i sin rollom nya
utåt kommer självständigt intryck i de fallatt nämndenett över-ge

ärendenprövar garantiersättning kan först konstateras nämndenom att
kommer upprättad enligt lag och dess ledamöteratt kommervara att att

regeringen. Enligt utredningsförslagetutses kommer vidareav nämn-
den tidigaresätt intaett än markerat friståendeannat ställningatt en
i förhållande till Kammarkollegiet, eftersom endast nämnden och dess
ledamöter kommer ha befogenhet ärenden.att avgöra Det faktumatt att
handläggare vid Kammarkollegiet fortsättningsvisäven kommer att
kunna utföra kansligöromål nämnden förändrar inte den bedöm-
ningen. förhållandeI till Resegarantinämnden kommer Kammarkolle-
giet fungeranärmast kansli. Nämndensatt ledamöter måsteett där-som
för uppfylla kravet självständighet.anses

Resegarantinämnden i dagär ledamöter kansammansatt av som
företräda konsument- företagarintressen. Ordförandenanses skallresp.

eller ha varit ordinarie domare. Intresseledamötema fårvara enligt
utredningens mening tillföra Resegarantinämnden särskilda kuns-anses
kaper och erfarenheter betydandeär värde för nämndens verk-som av
samhet. Europadomstolen har vidare gjort uttalanden visar denattsom
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intresseledamötermednågra invändningarinte har systemmot ett som
Vol. 155,Ser.1989-01-27, ALangborger Sverige, domsådant se mot

Enbart ingårResegarantinämndenförhållandet idetdet§ 34. att
några hinderinte innebäradärmedtordeintresseledamöter mot att

iöverprövningsinstansuppgiftenResegarantinänmden att varages
garanti.utnyttjandeärenden avom

anförts bedöm-harbakgrund vadUtredningen gör mot som ovanav
överprövnings-funktioni sinningen Resegarantinämndenatt somnya
opartiskhet.oavhängighet ochuppfylla kraveninstans kommer att

befogenhetResegarantinämndensskallutredningens förslagEnligt
garanti lag-utnyttjandei ärendenöverklagandenprövaatt varaavom

berörda För-bindande föravgöranden skallfäst och dess parter.vara
delsenligt förslaget bestämmasprövningen kommerfarandet vid att av

i förvaltningslagenreglernaresegarantilagen, delsreglerna i den avnya
1986:223.

således uppfylla samtligai sin rollResegarantinämnden torde nya
enligtdomstolför den skall betraktasde krav ställs att som ensom

Europakonventionen.
angående Resegarantinämn-statistik omprövningtillgängligAv av

årframgår fattade beslut i 29dens beslut nämnden under 1998att
medantalet ansökningar i sambandomprövningsärenden. Det stora

årmedförde emellertid underkonkurs under hösten 1997Expressresors
vad normalt. Som1998 antal omprövningsärenden än ärstörreett som
årunder 1996 meddelade beslutjämförelse kan nämndennämnas atten

Utifrån möjligti omprövningsärenden. uppgifter det intedessa ärsex
månganågra kommerdra bestämda slutsatser hur resenäreratt om som

Enligt utredningensöverklaga beslut ersättning resegarantin.att om ur
förmoda utredningsförslaget kom-uppfattning det dock rimligtär att att

måttligtill arbetsbelastning för Resegaranti-leda tämligenattmer en
i överprövningsinstans.nämnden dess rollnya som

Enligt huvudregeln i artikel 6 i konventionen skall domstolspröv-
avstår från muntlig för-ningen muntlig och offentlig. Om partvara en

hållasnågon sådanhandling, behöver emellertid inte förhandling se
Danelius 164 f..a. a. s.

Resegarantinänmdens överprövningsinstans kommerarbete attsom
förfarandereglema i förvaltningslagen. Enligt 14 § förstaregleras av

uppgifterförvaltningslagen muntligt lämnastycket har sökanden rätt att
någon enskild, deti myndighetsutövningärendeett mot omsom avser
Någongång. till muntligkan med hänsyn till arbetets behörigaske rätt

förvaltningslagen. syfteförhandling finns däremot inte enligt I att upp-
utredningens uppfattning,fylla konventionskraven bör därför, enligt

särskilditill muntlig förhandling i resegarantiärendenrätten tas en
därvid föreskrivas nämndenbestämmelse i resegarantilagen. Det bör att
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hållaskall muntlig förhandling, begär ersättningresenärom en som ur
garantin begär det och detta inte uppenbart obehövligt.är

Frågan blir då Resegarantinämnden med den föreslagnaom nu
utformningen blir behörig begära EG-domstolen meddelar för-att att
handsavgörande enligt artikel 234 f.d. artikel i177 EG-fördraget. Den
frågan relevant, eftersom nämndensär avgöranden kommer beröraatt
rättigheter enligt EG-rätten avsnittse 3.2. Enligt dengaranterassom

artikelnnämnda i fördraget domstolen behörig meddelaärnyss att
förhandsavgöranden angående tolkningen fördraget och rättsakterav av

beslutats gemenskapens institutioner. tredjeI stycket artikelnsom av av
står sådan"När fråga uppkommer vid domstol i medlems-att en en en

avgöranden det någotinte finns rättsmedel enligtstat, mot vars
nationell lagstiftning, skall den nationella domstolen fråganföra vidare
till domstolen.

Inledningsvis bör det fråganbetonas det hänskjutandeatt om orga-
"domstol" i den meningär i artikel fråga234net ären som avses en av

gemenskapsrättslig nationellrättslig karaktär.än EG-domstolensnarare
har i allmänhet gjort vidsträckt tolkning den har fastställt räck-nären
vidden begreppet domstol i fördragets Sålundamening. har dom-av
stolen funnit besvärsnämnd, har inrättatsatt yrkes-en som av en
organisation, skall betraktas "domstol" i fördragets dåmeningsom en
den sina funktionerutövar med offentliga myndigheters godkännande
och i samverkan med myndigheterna dom den 6 oktober mål1981 iav
246/80 Broekmeulen, ECR 231 1. 1 fall har EG-domstolenett annats.

skiljedomstolansett domstol iatt fördragetsatten var anse som en
mening. Skiljedomstolen behörig klagomål beslutavgöraatt motvar

rörde förvaltningen pensionsfond för gruvindustrin vadsom av en
gällde medlemmars och före detta medlemmars eller deras efterlevan-
des rättigheter. Den hade inrättats enligt nederländsk civilrätt samt-av
liga organisationer företrädde arbetsgivare och arbetstagare inomsom
gruvindustrin dom den 30 juni mål1966 i 61/65 Vaasen-Göbbels,av
svensk specialutgåva, volym 263.s.

Vidare har EG-domstolen räknat antal kriterierettupp
kan tillämpas för hänskjutandeavgörasom att ett är attom organ

behörigt begära förhandsavgörande. Sålundaatt har domsto-anse som
len i under år meddelatett avgörande anfört bland desenare omstän-att
digheter skall beaktas i sammanhanget ärsom är upprättatorganetom
enligt lag, dess varaktighet, den tvingande karaktären dess avgöran-av
den, tillämpning rättsregler dessorganets oberoende domsamtav av
den 17 september 1997 i mål C-54/96 Dorsch Consult, REG I-4961,s.
punkt 23. Enligt utredningens bedömning dessa kriterier imotsvarar
allt väsentligt de tidigare beskrivna kraven enligt Europakonventionen
på nationella domstolsorgans ställning och funktionssätt. Som utred-
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rolli sinResegarantinämndentordekonstateratningen tidigare har nya
krav.uppfylla dessa

domstolihänskjutandedet ärbedömningenVid organet enav om
också förfarandetEG-domstolen ärmening beaktarfördragets om

kravetemellertid uttalatharEG-domstolenkontradiktoriskt. även att
EG-något kriteriumabsolut seförfarande intekontradiktoriskt ärett
tidi-och 31. Iavgörande, punkterna 23nämndadomstolens ettnyss

iartikel 234sålunda uttalat,avgörande domstolenhar ävenatt omgare
vilket den nationellaförfarande underdetfördraget inte innebär att

kontradikto-måsteförhandsavgörandedomaren begär ett vara
befo-domstolarna endast harändå...att nationellariskt...följer dedet

anhängigtvisttill domstolenframföra begäran ärgenhet att enomen
för för-inomfälla avgörandevid dessa och de skall ettramenom

karaktär dom. Närleda till beslut medfarande är ettavsett att avsom
tillämpningförhandsavgörande för medbegärdomstol attt.ex. ett aven

bolagsansökan fastställandenationella regler kunna pröva ettavomen
någonden interegistrering bolaget,bolagsordning för utövarav

i artikeli den mening 234. Dendömande verksamhet som avses
då tvist. talannationella domstolen har inte Förstavgöra näratt en

väcktsdomstol där denna talan harväcks avslagsbeslut, kan denmot ett
i artikelverksamhet i den meningdömandeutöva som avsesanses en

mål Job Centre, REG234 dom den 19 oktober 1995 i C-111/94 s.av
3361, punkterna 9 och ll.

ResegarantinämndenMed den föreslagna ordningen kommer attnu
konkursförval-till prövning i överklagandesak resenärersta upp av en
dågarantiersättning i fall besluteteller god besluttares en mans om

något gåttkan enskilde Nämndensha densätt resenären emot.anses
prövning kommer i dessa fall i bindande avgörandenatt utmynna av

föreslåsrättsskipningskaraktär. Förfarandet i nämnden inte bli kontra-
diktoriskt. Ett kontradiktoriskt förfarande med exempelvis Kammarkol-
legiet någontorde knappast fylla värdefull funktion medmotpartsom
den föreslagna utformningen. sådanSnarare torde ordning i fler-nu en
talet fall ägnad förlänga handläggningstiden hos nämndenatt utanvara

någotärendet tillförs i sak. Nämnden ha möjlighetbör dockatt nytt att
mäninhämta från såvälyttranden gode konkursförvaltareoch som

andra myndigheter. En bestämmelse detta bör införas i lagen.om
Givetvis kvarstår också möjligheten till omprövning tidigare fattadeav
beslut. Mot bakgrund tidigarevad har anförts bedömer utred-av som
ningen Resegarantinämnden i sin ändåroll blir behörigatt attnya
inhämta förhandsavgöranden enligt artikel 234 i EG-fördraget.
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6 Generella direktiv

Utredningen har haft beakta regeringens generella direktiv tilläven att
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisa regional-attom
politiska konsekvenser åtagan-dir. 1992:50, offentligaprövaattom
den dir. 1994:23, redovisa konsekvenserattom
dir. 1994:124 redovisa förkonsekvenser brottslighetensamt attom
och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. direktivDessa upp-
hävdes den januaril 1999 och bestämmelser i kommittéför-ersattes av
ordningen 1998: 1474.

Enligt 14 § kommittéförordningen skall, förslagen i ettom
påverkarbetänkande kostnaderna eller intäkterna för kommuner,staten,

landsting, företag eller andra enskilda, beräkning dessa konse-en av
kvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekono-
miska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. Vidare gäller enligt
bestämmelsen finansiering föreslåsskall det gäller kostnads-näratt en
ökningar och intäktsminskningar för kommuner eller landsting.staten,

I kapitel 7 redovisas utredningens bedömning kostnaderna förav
förslagen, varför kostnadsaspektema inte berörs i detta kapitel. Vidare
har utredningen i avsnitt 5.4.2 berört förslagets kostnadskonsekvenser
såvitt den del förslaget innebär garantin skallävenattavser av som
täcka kostnaderna för handläggningen ärenden utnyttjandeav om av

Där konstaterar utredningen förslaget för vidkom-garant; att statens
mande inte torde upphov till marginella utgiftsökningaränannatge av
övergående karaktär.

1 § kommittéförordningen förslagen i betänkandesägs att ettom
har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i
det avseendet i betänkandet. Enligt bestämmelsen gäller det-anges

förslag harnär betydelse för brottsligheten och det brotts-ettsamma
förebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika
delar landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensför-av
måga eller villkor i övrigt i förhållande till företags, för jäm-större
ställdheten mellan kvinnor och eller för möjligheten nåmän de inte-att
gratiorspolitiska målen.

Del utredningen framlagda förslaget syftar bl.a. till åstad-av att
komma ökad flexibilitet vad gäller formerna för ställaen att rese-
garanti. Vidare innebär förslaget minimibeloppen för resegarantiatt
slopas. Det sagda kan leda till sänkta garantikostnader för de minstanu
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stärker sinmedföra dessa företagföretagen, vilket i sin torde atttur
konkurrensförmåga förhållandei till företag.större

får någonförslagenövrigt utredningen inte de framlagdaI attanser
områdena någon redovisningsådan på särskildinverkan de nämnda att

motiverad.konsekvenserna ärav
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Genomförandet förslaget7 av

för förslaget7.1 Kostnaderna

någraUtredningens inte medförabedömning: Förslaget torde
registreringspliktigkostnadsökningar för dem bedriverstörre som

någraverksamhet. Vidare torde förslaget i sig inte tillupphovge
kostnadsökningar för förordade informa-det allmänna. Däremot kan
tionsinsatser föranleda vissa kostnader för det allmänna.

Kostnaderna för administrationen finan-dagens resegarantisystemav
hålletsieras helt och via Kammarkollegiets ramanslag, dvs. över stats-

budgeten avsnittse 3.5.1. Enligt utredningens uppfattning kan den
offentliga finansieringen Resegarantinämndens nuvarande verksam-av
het subvention den garantipliktiga verksamheten. Detses som en av
torde möjligt få viss uppfattning vilket sub-värde dennaattvara en om
vention för enskilda reseföretag, subventionen beräk-representerar om

den genomsnittliga administrationskostnaden i denärendenas som per
nuvarande Resegarantinämnden. Den genomsnittliga administrations-
kostnaden hos Resegarantinämnden då åretsberäknas kvotensom av
budgetkostnad dividerad med avgjorda ärendenantalet under budget-
året. påpekas sådan åter-Reservationsvis bör dock beräkning inteatt en
speglar faktumdet den genomsnittliga kostnaden för administrationatt
kan variera för olika olika faktorerberoende radtyper av somresor en

resmåltransportsätt, etc.
Med utgångspunktemade angivna kan konstateras budget-attnu

kostnaden för budgetåretResegarantinämnden förlängdaför det
1995/96 uppgick till år till kr för1 393 000 kr, för 1997 1 138 000 och

1998 till 2 198 000 kr. Tillgänglig statistik avgjorda ärendenöver
ansökningar och övriga omprövningar visarärenden, Rese-attt.ex.

årengarantinämnden år 668under 1995/96 avgjorde 1 ärenden. Under
1997 och 1998 avgjorde ärenden.nämnden 280 7 117 Denresp.
genomsnittliga sålundahandläggningskostnaden ärende kan beräk-per

till år835 för år årkr 1995/96, 064 för 1997 och 309 kr för4 krnas
förhållandevis år måste1998. Den förhöga genomsnittskostnaden 1997

åretbakgrund medExpressresor i oktober det upphördemot attses av
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vilket gjorde detbåde flygbolag,ochsin verksamhet researrangörsom
hemtagningorganisation föromfattandenödvändigt byggaatt upp en

ersättningsanspråk. På grundregleringoch resenäremasresenärer avav
kundeför i avsnitt 3.4.2har redogjortsomständigheter närmaresomav

först underersättning till dessabörja fatta beslutnämnden resenärerom
året därpå.

förknippadeUtredningens förslag innebär de kostnader äratt som
resegaranti-eller förvaltarens handhavandemed den gode mannens av

frågor primärai första hand belasta garantin. Detkommer ansvaretatt
från det allmännaför administrationskostnaderna flyttas därmed över

till registreringsskyldiga, reseföretagen. ordningen kande dvs. Den nya
således något förmedföra högre garantikostnader dekomma att

svårtregistreringsskyldiga. emellertid mycketDet torde attvara ens
för olikaförsöka uppskatta vilka kostnader därvid kan bli aktuellasom

redovisats i avsnittregistreringsskyldiga. enkätundersökningenAv som
framgår3.5.2 dock den genomsnittliga kostnaden för de företagatt som

under 1999 hade ställt säkerhet hos Kammarkollegiet kansommaren
beräknas till utredningens1,54 garantibeloppet. Enligtprocent av
mening utgå fråndet rimligt denna genomsnittskostnad inte iär att att
någon nämnvärd utsträckning kommer stiga följd denatt som en av nu
föreslagna reformen. Vidare utredningen anledning saknasatt attanser

de aktuella handläggningskostnaderna kommer bli avsevärtanta att att
i den föreslagna Enligt utredningen detstörre ärett system typen.av nu

så det arbete i dag utförs Resegarantinämnden kom-attsnarare som av
kunna utföras rationellt eller förvaltare.godattmer mera av manen

Till frånskillnad förvaltningsmyndighet nämligenhar den godeen
eller förvaltaren tillgångnormalt till reseföretagetssettmannen resur-

häri inbegripet dess personal vilket högst betydligt torde under-ser - -
lätta frågorna. frånarbetet med de aktuella Statistik Resegaranti-nu
nämndens verksamhet tyder dessutom säkerheten reseföre-att som

mångaställer åtminstonei fall redan delvis täcker de administra-tag nu
tionskostnader enligt förslaget skall täckas garantin. I de kon-som av
kurser anspråkdär ersättningsgilla har kunnat fullt har säker-ersättas ut
hetema årenunder 1967-1993 uppgått till belopp sammanlagtett om
53,2 miljoner kr. För tiden därefter har säkerhetema i motsvarande fall
uppgått till sammanlagt belopp 87,1 miljoner kr. Ersättning harett om

bådaunder de tidsperioderna utbetalats med sammanlagt 25,5 resp.
61,6 miljoner kr, vilket ungefär 50 70 demotsvarar procentresp. av
sammanlagda säkerhetsbeloppen. På grundval det anförda bedömerav
utredningen förslaget inte någontorde leda till ökningstörreatt av
garantikostnadema för reseföretagen.

Förslaget medför visserligen det ekonomiskaatt staten tar yttersta
för ersättningen till gode och konkursförvaltare i de fallmänansvaret



Genomförandet förslaget 195SOU 1999: 140 av

då tillgångar räcker till. Utred-garantin konkursboetsvarken eller
framhållits i avsnitt 5.4.2, fullt för-ningen hyser dock, tidigare harsom

förmåga beräkna ochför Kammarkollegiets korrekttroende att anpassa
avseende administrationskostnader.garantiernas storlek medäven

förslagetden bakgrunden bedömer utredningen denna delMot att av
för till marginellavidkommande inte torde upphov änstatens annatge

måsteövergåendeutgiftsökningar karaktär. utgiftsökningarDessaav
sannolikt betydligtvidare, enligt utredningens mening, devägas mot

vidmakthållaför likvärdighögre kostnaderna bygga ochatt upp en per-
myndighetsorganisation för utnyttjande garanti.manent av

behållerUtredningens förslag innebär vidare Kammarkollegietatt
frågorsin funktion tillsynsmyndighet ställandevadsom avavser om

ocksåresegaranti. Kammarkollegiet tillförs vissa myndighetsupp-nya
gifter, bl.a. skall kollegiet föra register bedriver registre-demöver som
ringspliktig verksamhet enligt lagen och tillsyn godeutöva över mäns

förvaltaresoch handhavande resegarantifrågor. Samtidigt bedömerav
utredningen förslaget medför kostnaderna för Resegarantinämn-att att
dens verksamhet minskar såi utsträckning tillsyns-destor attpass nya
uppgifterna inom befintliga ekonomiska för Kammarkolle-ryms ramar

5.4.4.giet avsnittse
Den satsning information utredningen nedan förordar sesom

avsnitt 7.2 kan dock beräknas medföra vissa kostnader för det all-
Även behovet information före imänna. och sambandär störstom av

med den lagen iträder kraft torde kontinuerliga informations-att nya
insatser till viss del erfordras.

7.2 Ikraftträdande m.m.

Utredningens bedömning: Förslaget bör kunna träda i kraft den 1
januari 2001.

Den resegarantilagstiftningen föreslårutredningen förutsätternya som
relativt omfattande informationsinsatser vidtas innan förslagenatt kan

träda i kraft. Informationsinsatsema bör framförallt riktade motvara
resebranschen och resenärskollektivet. Därutöver tidsåtgången förär
beredningen förslaget avgörande för ikraftträdandet. Enligt utred-av
ningens bedömning bör det dock möjligt med ikraftträdandeettvara
den januari1 20Ol.

Vid ikraftträdandet upphör Resegarantinämndens nuvarande uppgif-
De ärenden hos nämnden inte har avgjortster. vid ikraftträd-ännusom
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andet skall enligt förslaget handläggas enligt den resegarantilagen.nya
Detta innebär de icke avgjorda ärendena skall flyttas till denöveratt

har till god för registreringsskyldigeden eller till denutsettssom man
har till förvaltare i dennes konkurs.utsettssom

Beträffande straffbestämmelsemas tillämplighet gärningar som
begåttshar före ikraftträdandet hänvisas till 5 § andra stycket lagen

1964:163 införande brottsbalken. Denna bestämmelse harom av
bli direkt tillämplig i andra fall dem aktualiseradesäven änavsetts som

brottsbalkens ikraftträdande se 1984/852214 29.t.ex.av prop. s.
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8 Författningskommentar

Utredningens förslag årsinnebär 1972 resegarantilag upphävs ochatt
den resegarantilag. Som tidigare har innebärersättsatt angettsav en ny

förslaget resegarantisystemet förändras flertal punkter.att ett
Utgångspunkten bibehållahar dock varit vissa grunddragen i denatt av
nuvarande regleringen. De bestämmelser helt eller delvis har sinsom
motsvarighet i den nuvarande lagen har emellertid modemiserats och
genomgått vissa redaktionella förändringar språklig natur.av

frånTill skillnad föreslåsgällande reglering till ersättningrättatt ur
resegarantin bara föreliggaskall återförsäljareellernär arrangören en

obestånd eller kan befaras obestånd.hamnaär En föränd-annan
förhållandering i till dagens lagstiftning krav registreringär att ett

för få verka återförsäljareeller föreslås bli infört.arrangöratt som
Vidare föreslås den förändringen för lagens tillämplighetgränsernaatt
i geografiskt hänseende lagfästs. Som enda villkor för registrering före-
slår utredningen det i lagen införs krav den registre-att ärett att som
ringsskyldig skall ha ställt tillräcklig garanti hos Kammarkollegiet.

föreslåsDessutom för utnyttjande garanti inne-ett nytt system av som
frågorbär ianspråktagande garantin kommeratt prövasattom av av en

god eller den registreringsskyldig har försatts i kon-ärman om som-
kurs den har till förvaltare i konkursen.rätten Utred-utsettav som-
ningens förslag innebär också den ändringen gällande ordning attav nu
Kammarkollegiets beslut i ärenden bl.a. registrering och ställandeom

fårgaranti överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Dessutomav
föreslås till överprövningrätt beslut utnyttjande garantin.en av om av

8.1 Förslaget till resegarantilag

Inledande bestämmelser

1§

Denna lag syftar till skydda anspråk denresenärers registre-näratt ärsom
ringsskyldig enligt lagen obeståndär eller kan befaras hamna
obestånd.
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resegarantin enbart skall insolvensskydd harFörslaget utgöra ettattom
innebär viss inskränkningbehandlats i avsnitt 5.3.2. Detta rättenen av

jämfört följertill ersättning med vad den gällande resegaran-som av nu
tilagen. Inskränkningen emellertid motiverad iär resenärernaattav

fall tillförsäkrade kompensation enligt paketrese-andra motsvarandeär
lagen.

slårBestämmelsen fast till ersättning resegarantin skallrättatt ur
föreligga inte genomföras fullföljasenbart kan ellernär en resa

obeståndgrund den har anordnat eller förmedlat ärattav som resan
obestånd.befaras obeståndeller kan hamna Med detsammaavses

i kap. 2 § andra stycket konkurslagen. Formuleringenl kansom
obeståndbefaras hamna innebär det för resegarantilagensatt

tillämpning inte krävs den registreringsskyldig har försatts iäratt som
något obeståndetkonkurs. Det inte heller absolut kravär att rent

faktiskt leder till såledeskonkursbeslut. Avsikten resegaranti-ärett att
lagen skall kunna tillämpas i fallde reseföretag efteräven ett stora-

svårigheterekonomiska rekonstrueras eller andra skäl fortsätterav-
sin verksamhet. övrigtI kan hänvisas till vad i kommentarensägssom

angåendetill förutsättningarna15 § för godatt utse man.

2§

Bestämmelserna i lagen skall tillämpas endast paketresor och andra resor
marknadsförs eller säljs i Sverige.som

För andra paketresor skall dock bestämmelsernaän i lagen tilläm-resor
endast den förvärvar detta huvudsakligen för enskiltgörpas om som resan

ändamål.

förstaI lagrummets stycke för den föreslagna lagensgränsernaanges
tillämplighet i dvs. lagens territoriella tillämpningsområde.rummet,
Bakgrunden till regleringen har i allmänmotiveringen redovisats i
avsnitt 5.4.1.

framgårSom lagtexten gäller lagen enbart för paketresor ochav
andra marknadsförs eller säljs den svenska marknaden.resor som
Marknadsföringsbegreppet förekommer också i den gällande resegaran-
tilagen. Det har därvid Thomas iUtterström Kamovansetts
1999/2000, 1501 naturligt tolka uttrycket marknadsföra i så1 §atts.

det innefattar sådana åtgärder med begreppet marknads-att som avses
föring i 3 § marknadsföringslagen 1995:450, dvs. reklam och andra
åtgärder i näringsverksamhet ägnade främja avsättningenär attsom av

tillgångenoch till produkter. Detta bör gälla för densynsätt även nu
Ävenföreslagna regleringen. begreppet marknadsföring inne-om anses

fatta försäljning se 1994/95: 12-3 164även bör det för tydlig-prop. s.
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också försälj-gäller vidframgå lagendirekt lagtextenhets skull attav
uppstår dockmarknadsföringgäller Internetning När detav resor. -

Frågansärskilda problem.i avsnitt 5.4.1har behandlats omsom -
sig denwebbsida, riktarmarknadsföring Internet, mott.ex. en

får helhetsbedömningefterkonsumentmarknadensvenska avgöras en
därvidenskilda fallet. omständighetomständigheterna i det En somav

språket marknadsföringen.används ibör svenskaväga ärtungt om
Möjligtvis marknadsföringen riktad den svenska konsu-kan motanses

något andramentmarknaden i de fall avfattad deäven ärtexten av
språken. omständigheternordiska Exempel andra bör vägassom

pri-svensk valuta ellerdet möjligt betala medär är att resa omom en
Ocksåi den omständigheten kansvensk valuta. attserna anges man

från hemsidaetablera hypertextförbindelse svensk till utländsken en en
bör tillmätas betydelse vid bedömningen marknadsföringenstor av om

inriktad omständig-den svenska marknaden. När det gäller andraär
avsnittheter möjligtvis kan beaktas hänvisas till redogörelsen isom

5.4.1 De nordiska konsumentombudsmännensse även gemensamma
ståndpunkt handel och marknadsföring Internet, Konsumentver-om
ket/KO, Februari 1999.

andra framgårAv paragrafens stycke beträffande andra änatt resor
paketresor föreslagnaskall den lagen tillämpas endast i de fall mark-
nadsföringen eller försäljningen riktar sig till förvärvarpersoner som

huvudsakligen för enskilt bruk. För de motiven till för-närmareresan
slaget hänvisas till avsnitt 5.3.3.

Registreringsskyldighet

3 §

återförsäljareEn eller enligt 1992:1672arrangör lagen paketresorom
skall vid marknadsföring eller försäljning paketresor registrerad hosav vara
Kammarkollegiet registreringsskyldig. Kammarkollegiet frågorprövar om
registrering.

Registreringsskyldig tillfälligtvisden marknadsförär även änannatsom
eller säljer

inte endast undantagsvis sker tillsammans medtransporter som
paketresor,

inkvartering och andra turisttjänster tjän-transporter, separatasom
förvärvar transporttjänst jämte ytterligareresenär tjänstster, om en en en

och tjänsterna företer påtagliga likheter med paketresa,sammantagna en
samt
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bestående utbildningsvistelse,och denäventransport omavresor
utbildningsvistelsen kostnadsfri.inkvartering erbjuds i samband ärsom

frågorParagrafen behandlar registreringsskyldighet och registreringom
har i den allmänna motiveringen behandlats ienligt lagen. Förslaget

avsnitt 5.3.4.
första återförsäljarestycket och enligt paket-I arrangörerattanges

reselagen skall registrerade hos Kammarkollegiet innan de mark-vara
nadsför säljer kollegiet myndigheteller paketresa denärsamt atten

frågori registrering enligt införs ocksåbeslutar lagen. I stycketsom om
registreringsslcyldig sarnlingsbeteckning förbegreppet demsom en

skyldiga ansöka registrering.är attsom om
andra styckets första fastslåsI punkt registreringskravet omfattaratt
den tillfälligtvis marknadsför eller säljeräven änannat transportersom
inte endast undantagsvis sker tillsammans med paketresor stols-som

försäljning. detta hänseende innebär någonI registreringskravet inte
egentlig utvidgning lagens tillämpningsområde förhållandei till gäl-av
lande rätt.

Bestämmelsen i andra punkten innebär däremot utvidgning i för-en
hållande till gällande Den sikte de situationer dårätt. tar separat
marknadsförda såldaeller tjänster tillhandahålls under omständigheter

medför de sedda tillsammans företer påtagliga likheteratt yttresom
med paketresearrangemang. Så kan fallet närings-ett t.ex. vara om en
idkares försäljning eller marknadsföring omfattar ägertransporter som

i anslutning till inkvartering någonellernära turisttjänst,rum annan om
tjänsterna tillhandahålls under längre tid 24 timmar.än

En ytterligare utvidgning lagens tillämpningsområde i tredjegörsav
punkten, där det föreskrivs registreringskravet också omfattaratt resor
bestående och utbildningsvistelse, den inkvarte-äventransportav om
ring erbjuds i samband med utbildningsvistelsen kostnadsfri.ärsom
Skälen för den nämnda utvidgningen tillämpningsområdet harnu av
redovisats i avsnitt 5.3.3.

Vid bedömningen vad i detta sammanhang "annat till-är änav som
fälligtvis" torde liksom vid tillämpningen paketreselagensman, av
arrangörsbegrepp, få beakta hur ofta vederbörande anordnar resor men
också hur regelbundet eller sporadiskt återkommer se avsnittresorna
3.4.1. För det skall fråga marknadsföring krävs vidareatt attvara om
det skall finnas någon form kundrelation" mellan ochresenärenav
den organiserar eller säljer Härigenom uteslutssom resan. resor som

idrottsföreningar, församlingar och skolor självat.ex. ordnar för sina
medlemmar elever se avsnitt 3.4.1. Vad med "mark-resp. som avses
nadsföring" behandlas i kommentaren till 2 Av 2§ andra stycket
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kon-endastandra stycketregistreringsskyldigheten i 3 §följer avseratt
sumentförhållanden.

4§

ansökaskyldighetföreliggerdetOm det finns anledning attatt anta att om
säljermarknadsför ellerålägga denfår Kammarkollegietregistrering, som

förnödvändigaverksamhetuppgifter sinde ärlämna attatt somomen resa
registreringsskyldig.hanKammarkollegiet skall kunna pröva ärom

uppgifterna,begärdainte lämnar dei första stycketOm den som avses
sin skyldighet.vid vite fullgörafår förelägga honomKammarkollegiet att

åläggaKammarkollegiet kanförsta stycketinnebär enligtFörslaget att
uppgifterlämna demarknadsför eller säljerden att omresaensom

bedömaskallför kollegiet kunnaverksamheten behövs att omsom
Kammarkollegiet skall kunnaregistreringsskyldighet föreligger. För att

anledningåläggande finnsdock detmeddela krävs attatt antaett att
registreringsskyldig. Paragra-marknadsför säljerden eller ärresansom

kanbehandlats i avsnitt 5.3.4,fens innebörd, har sägasnärmare som
förutsätt-resegarantilagen vad gäller de§ i nuvarande5 denmotsvara

Kammarkollegiet skall kunnauppfyllda förningar skall attsom vara
åläggande.meddela ett

åläggande, fåruppgiftsskyldig följer kollegietsOm den inteärsom
fullgöra sinandra stycket förelägga vid vitekollegiet enligt honom att

skyldighet.

5 §

enligtregistreringOm den registreringsskyldig inte ansökerärsom om
sinfår vid vite fullgöradenna lag, Kammarkollegiet förelägga honom att

skyldighet.

framgår avsnittDen innebörden 5.3.4.bestämmelsennärmare av

Krav för registrering

6 §

registrering uppfylltFör krävs den registreringsskyldig har kravetäratt som
garanti enligt 7
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den föreslagnaI paragrafen, ingående har behandlats i avsnittsom
5.3.6, vilket krav förställs registrering skall meddelasattanges som
enligt lagen.

Tillräcklig garanti, m.m.

7 §

När registreringsskyldig ansöker registrering skall Kammarkollegieten om
fastställa garanti till belopp med hänsyn till reseverksamhetensetten som

och omfattning bedöms tillräckligtart för de ändamål ivara som avses
Kammarkollegiets beslut fastställa fårgaranti förenas vill-medattom

kor. Om det finns särskilda fårskäl, Kammarkollegiet besluta garantiatt
inte behöver ställas.

Garanti skall bestå bank eller försäkringsbolag utfärdad betal-av en av
ningsutfästelse fullgörs vid anfordran, Kammarkollegiet inte beslu-som om
tar annat.

För garanti skall kunna ställas i formatt krävs garantinattannan ome-
delbart kan anspråki för de ändamåltas i ll § och den intesom attavses
kan iutnyttjas för andra syften.

I samband med nyregistrering skall Kammarkollegiet enligt första
stycket fastställa garanti till belopp skall täcka de kostnaderetten som

i ll Förslaget har i denna del behandlats isom avsnittanges 5.3.9.
Av skäl där harnärmare utvecklats har utredningen avstått frånsom att
föreslå garantin skall uppgå till visstatt minimibelopp. Som har redo-
visats i den allmänna motiveringen se avsnitt 5.4.2 innebär förslaget

garantin också skall tillräckligatt för täcka kostnaderna förattvara
handläggningen ärenden utnyttjande garanti.av om av

I vissa fall bör det ingårnär itransport med hänsynett arrangemang,
till reseverksamhetens möjligt under vissaart, omständigheterattvara
fastställa garantin till belopp täcker endastett kostnaderna försom
hemtransport och kringarrangemang. Enligt utredningens uppfattning

såkan fallet skall betalas förevara ellerom resan strax avresan senare.
Sådana betalningsvillkor torde förekomma exempelvis vid sällskaps-

med buss inom Sverige eller till våraresor grannländer. I dessa fall
torde resenärerna regelmässigt betala för inkvartering och turisttjänster
först de faktisktnär erhåller tjänsterna.rent Risken för garantiatt en
behöver i anspråk för återbetalningtas i förskott erlagda belopp ärav
därför i princip försumbar.

I andra fall kan det med hänsyn till reseverksamhetens speciella
karaktär motiverat bortse frånäven kravetattvara garantin skallatt
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exempelSomkringarrangemang.ochkostnader för hemtransporttäcka
olika formerkanaktuellt slagpå nämnas evene-avarrangemang av nu

Ettkonserterköpcentra,idrottstävlingar,till gemen-m.m.mangsresor
under helatorde resenärernapaketresorhos dessadrag attsamt vara

Vidbuss.oftastfordonmedfärdastransportdelen ensammaav resan -
upplagd sätttorde dessutommånga dessa resvägen ettvararesorav

igen,hemtransporteradeblirdeltagarna oavsettatt omgaranterarsom
sällaneller inte. Intefullgörasreseavtalet kanåtaganden enligtövriga

tillresedeltagareplockar vägenfrån ochutgår hemortenbussen upp
Återfärden släppsoch resenärernaresmålet. sker längs resväg,samma

blirintepå. för deltagarnaRiskenställen där dede attstegav
imåste fallenutgångspunkten i detilltransporterade tillbaka varaanses

ellerföreskall betalasobefintlig. Om straxsett avresanstort resan
oftahartidigareenlighet med vadvidare, itorde det sagts,somsenare

skall omfattafrån garantinockså kravetmotiverat bortse attattvara
erlagda belopp.anspråk återbetalning i förskottresenäremas av

får beslutkollegiet förenastycket vidareförstaI attettatt omanges
exempelvis kollegietinnebärgaranti med villkor. Dettafastställa att

reseverk-anmälaregistreringsskyldige skallföreskriva denkan att om
kolle-Attviss bestämdomsättning medsamhetens ökar procentsats.en

garanti inte behö-fårsärskilda skäl, beslutagiet, det föreligger attom
avsnittbehandlats i 5.3.9.ställas harver

fråga formen förstycket huvudaltemativet iandraI attomanges
bestå bank ellergarantininnebär skallställa garanti, vilket att en avav

fullgörs vidbetalningsutfästelseförsäkringsbolag utfärdad som
imed 3 § denbestämmelsenanfordran. Sakligt överensstämmersett nu

angåendelagförarbetenUttalanden i äldregällande resegarantilagen.
ifrågavarande utfäs-utformningen debör ställasvilka krav avsom

avsnitt 3.4.2.tillämpligabör fortsättningsvis setelserna även vara
förutsätt-under vissatredje stycket KammarkollegietEnligt kan

betalningsutfäs-formgarantin ställs iningar medge änatt genomannan
medförsäkringsbolag. Syftetellerutfärdats banktelse harsom av

åstad-i avsnitt 5.3.9,harbestämmelsen, ärnärmare attangettssom
fråga formerna för ställandeflexibilitet ikomma ökad av rese-om

således ställa garanti bl.a.Reseföretagen skall kunnagaranti. genom
kollektivtoch kreditförsäkringarolika former sak- samt genomav

vid utformningengarantier branschorganisationer. Liksomställda avav
beträffande andrabetalningsutfästelser enligt andra stycket gäller även

tillKammarkollegietgarantier det ankommer att attatt se garan-
för andrasådant tillgodogörastiema utformas de inte kansätt att

får garantiemaFöljaktligenför vilka de blivit ställda.syften dem,än
något konkursborgenärer seinte värde för eventuellarepresentera

avsnitt 3.4.2.
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8§

När det finns anledning skall Kammarkollegiet den ställdapröva om garan-
tin lagens krav.motsvarar

Om finnsdet anledning ställd garanti inte fårtillräcklig,äratt anta att
åläggaKammarkollegiet den registreringsskyldige lämna de uppgifteratt

nödvändiga för fråganär garanti.prövaattsom om
Om den registreringsskyldige inte lämnar uppgifter enligt andra stycket,

får Kammarkollegiet förelägga honom vid vite fullgöra sin skyldighet.att

Bestämmelsen förstai stycket har sin motsvarighet i 2 ochnärmast 4
i den nuvarande resegarantilagen och reglerar Kammarkollegiets möj-
lighet besluta registreringsskyldiga, redan har ställt garanti,att att som
skall ställa utökad garanti. Kammarkollegiet skall enligt förslaget pröva
behovet härav det finns anledningnär den ställda garantinprövaatt om

lagens 5.3.9.krav se avsnitt Sådanmotsvarar även prövning beho-av
garanti kan efter begäran den registreringsskyldige.vet görasav ny av

Förändringar kan föranleda Kammarkollegiet beslutarattsom att ny
garanti skall ställas kan, förutom vid den regelbundna omprövningen
se avsnitt 3.4.3, komma till Kammarkollegiets kännedom exempelvis

annonsering frånoch tips konsumentmyndigheter, konkurrent-genom
företag och allmänhet.

Paragrafens andra och tredje stycken 5 § inärmastmotsvaras av
den nuvarande resegarantilagen och Kammarkollegiet vissager
påtryckningsmöjligheter vid framtagandet beslutsunderlag införav en
förnyad prövning ställd garanti enligt första stycket. Kammarkol-av en
legiet sålunda,kan det finns anledning garantin denatt antaom att som
registreringsskyldige har ställt inte tillräcklig, åläggaär denne lämnaatt
de uppgifter sin verksamhet nödvändiga för fråganärom attsom om
garantin lagens krav skall kunnamotsvarar se avsnittprövas även
5.3.9. Rekvisitet anledning anta torde uppfyllt såatt snartvara
Kammarkollegiet annonsering eller upplysningar från andragenom
vederhäftiga källor får kännedom reseföretaget har utökat sinattom
verksamhet, exempelvis företaget anordnar tillattgenom resor nya res-
mål eller antalet till resmål har utökats. Tips frånatt ettgenom resor
konkurrentföretag, allmänhet och dylika uppgiftskällor bör dock veri-
fieras kontakt med det aktuella reseföretagetatt för rekvi-tasgenom att
sitet skall uppfyllt.anses
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9§

fårgaranti enligt 7 Kam-beslutadregistreringsskyldig inte ställerOm en
åter-skyldighet ellersinvid vite fullgöraförelägga honommarkollegiet att

registreringen.kalla

gällande§ i denbestämmelsen 4föreslagnaDen motsvarar resegaran-a
medgaranti i enlighetregistreringsskyldig inte ställertilagen. Om en

får föreläggakollegietenligt eller 8 §Kammarkollegiets beslut 7
fullgöra sin skyldighet.honom vid vite att

återkallaockså möjlighetKammarkollegietparagrafenEnligt har att
garanti iställtregistreringsskyldig inte harregistreringen för somen

paragrafema.de nämndaenlighet med kollegiets beslut enligt nyss
framgår29 §förslaget behandlats i avsnitt 5.3.7. Avdel harDenna av

åter-fåromständigheter förordnaKammarkollegiet under vissa attatt
kallelsebeslutet skall gälla omedelbart.

svårterfarit kan det ibland kanEnligt vad utredningen har attvara
säkerhet hos Kam-förmå reseföretag inom föreskriven tid ställaatt ny

återkallelsemarkollegiet. Utredningen bedömer beslutatt ett avom
publici-negativregistreringen snabbt skapa omfattandeär ägnat att en

Återkallelsemöjligheten vitesföreläg-torde därför vid sidan etttet. av-
kraftfullt påtryckningsinstrument förgande kunna tjäna attettsom-

förmå reseföretagen i tid ställa garanti i enlighet med Kammar-rättatt
kollegiets beslut.

föreslagna regleringen möjlighetKammarkollegiet med denges nu
två påtrycknings-beroende omständigheterna välja mellan olikaatt

återkallelsebeslut.medel, nämligen vitesföreläggande och hindrarDetta
naturligtvis inte ändå möjlighetenKammarkollegiet först prövaratt att
utfärda vitesföreläggande därefter vitesföreläggandet visarochett om-
sig går återkallelseverkningslöst vidare med beslutaattvara avom-
registreringen. återkallelseMöjligheten fatta beslut registre-att om av

kvarstårringen då återkallelsebesluti fall vite har dömts Ettäven ut.
bör dock inte meddelas förrän reseföretag, anmaning ställaett trots att
beslutad återkallelsemöjligheten, åtlyttgaranti och erinran inte harom
Kammarkollegiets beslut Efterställande garanti inom viss tid.om av ny
det sistnämnda ändamåletbeslutet torde emellertid med tidigareett
förelagt vite sånormalt ha förlorat sin betydelse. I fall saknas enligtsett
9 § lagen 1985:206 viten förutsättningar för döma vitet seatt utom

Lavin,Rune Viteslagstiftningen, En kommentar, 1989, 201.t.ex. s.
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10§

återlämnaKammarkollegiet skall garanti inte någotlängre fyller ända-som
mål.

Paragrafen identisk med den gällande bestämmelsen iär nära nog nu
13 § resegarantilagen. Uttalanden i lagförarbeten angåendeäldre
tillämpningen denna bestämmelse bör fortsättningsvis tillmätasävenav
vikt i tillämpliga delar avsnittse 3.4.2. Som tidigare framgåtthar syf-

utredningens förslag åstadkommatill ökad flexibilitet frågaitar att om
formerna för ställa resegaranti. Det ligger i sakens vissaatt natur att
tänkbara garantiformer såsom exempelvis del försäkringslösningaren-

inte kommer kunna bli föremål någotför formenligt återlämnandeatt-
på bankgarantier.sättsamma som

Utnyttjande garantin,av m.m.

11§

fårGarantin i händelse registreringsskyldigs faktiska eller befaradeav en
obestånd återbetalningutnyttjas för vad har erlagts förav som en resa som
omfattas bestämmelserna i denna lag och inte någontill delav som genom-
förs. Om det skäligt, skallär detta gälla i de fall dåäven har avbe-resan
ställts kort före avresan.

frågaI påbörjatshar inte har fårslutförts, garantinom resor som men
utnyttjas för

betalning kostnaderna för hemtransport,resenärensav
betalning kostnaderna för uppehälle underresenärensav samtresan,
skälig ersättning för värdet de förmåner gåttharresenärenav som

miste har avkortats.attom genom resan
Garantin får utnyttjas också för betala erforderliga kostnader enligtatt

22 och 25 §§ för handläggningen ärenden utnyttjande garanti.av om av
Ersättning enligt andra stycket fårl och 2 betalas till den till-ut som

handahåller hemtransport eller uppehälle resenär.en

Den föreslagna paragrafen, innehåller bestämmelser ersätt-som om
ningsgilla kostnader, har sin motsvarighet i 6 § i den gällande rese-
garantilagen. Den föreslagna bestämmelsen har behandlats utförligtnu
i avsnitt 5.4.2. Uttalanden i äldre lagförarbeten angående tillämpningen

denna bestämmelse bör fortsättningsvisäven tillmätasav vikt i tillämp-
liga delar se avsnitt 3.4.2.
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förslås till ersättningförsta stycket fast harI rättresenärernaatt
någon genomförs.då till del Förutominbetalda förskott i fall interesan

således till ersättningvid inställelse föreligger närävenrätt resa,en
anledning inteavdet uttrycks i den nuvarande lagtexten, annansom

planerarblir Med den situationenav. detta arrangörattt.ex. enavses
ändå inte.genomförsförskottsbetalning,uppbäroch resanen resa men

Även återförsäljaredet fallet betalar förskott tillresenäratt somen en
heller inlevererarinte behörig uppbära förskott och inteär att som

påföljdbeloppet till med denne vägrar resenärenarrangören, att att
Självfallet det imedfölja faller in under bestämmelsen. är ettresan,

sådant återförsäljarens i hän-fall och inte säkerhetarrangörens som -
återförsäljarens idelse insolvens eller befarade insolvens skall tasav -

anspråk avsnitt 3.4.2.se även
förhållande utvidgadI till gällande innebär bestämmelsenrätt en

ersättningsrätt, ieftersom till ersättning resegarantin vissa situa-rätt ur
tioner skall föreligga avbeställningar avsnittvid frivilliga seäven
5.4.2.

Andra stycket innehåller bestämmelser till ersättning vidrättenom
påbörjatshar inte har slutförts. Enligt andra punkten iresor som men

fårstycket garantin förutnyttjas betalning kostnaderna för resenä-av
uppehälle under Enligt meningutredningens är resenärerrens resan.

med stöd detta berättigade för fördyratlagrum till ersättningav uppe-
hälle under åliggerexempelvis matkostnader. Det dock resenä-resan,

begär ersättning styrka sina kostnader.attren som
tredjeAv stycket följer ersättning till ellerden gode kon-att mannen

kursförvaltaren normalt skall betalas garantin. Den godeut ur mannens
och konkursförvaltarens till ersättning garantin ireglerasrätt ävenur
22 § 25 garantinAtt skall täcka kostnaderna för handlägg-ävenresp.
ningen ärenden utnyttjande garanti nyhet. Denär närmareav om av en
motiveringen till framgårdetta avsnitt 5.4.2.av

Fjärde stycket i sakligt hänseende 6med § andraöverensstämmer
stycket i den gällande resegarantilagen.

12§

Om oriktiga uppgifter har orsakat medel garantinresenär atten genom ur
felaktigt har återbetalabetalats skall vad har betalats förresenärenut, som
mycket. återbetalningBeslut fattas Kammarkollegiet.om av

Om finnsdet får återbetalningsskyldighetsärskilda skäl, helt eller delvis
efterges.

Lagrummet, jämfört med gällande innebär förtydliganderätt ettsom av
förutsättningarna återbetalningsskyldighetför har behandlats i avsnitt
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5.3.1l. Vid bedömningen särskilda skäl för eftergift föreliggerav om
enligt andra stycket torde orsakerna till varför har lämnat deresenären
oriktiga uppgifterna avgörande betydelse. Skäl meddelaattvara av
eftergift kan bl.a. föreligga goda grunderresenären gällandegörom

han själv förlettshar till de oriktiga uppgifteratt han haratt tro som
siganvänt av.

13§

En garanti har ställts återförsäljare får inte utnyttjas, densom av en om
bundenarrangör är avtalet med har ställtresenären garanti kansom av som

i anspråk.tas

Bestämmelsen, har behandlats i avsnitt 5.3.5, innebärsom att ansvars-
ordningen mellan olika garantier bibehålls. Paragrafen avseddär att
tillämpas den gällandesätt bestämmelsen i 7 §samma som nu rese-
garantilagen. Uttalanden i äldre lagförarbeten angående tillämpningen

denna bestämmelse bör därför fortsättningsvisäven kunna tjäna tillav
ledning för rättstillämpningen se avsnitt 3.4.2.

14§

Resenären skall ansöka ersättning garantin inom månader efterom treur
det god enligt 15 § eller konkursförvaltareatt har Omen man utsetts.en

inte harresenären ansökt ersättning inom den föreskrivna tiden, upphörom
tillrätten ersättning garantin. Sedan övriga anspråkresenärers har blivitur

helt tillgodosedda, skall dock garantin kunna i anspråk förtas att utge
ersättning till deäven harresenärer ansökt ersättning eftersom om
utgången den föreskrivna ansökningsfristen.av

För prövningen frågor utnyttjande garantin skall för-rättenav om av
ordna god Om beslut konkurs har meddelats, skall dock frå-etten man. om

i stället denprövas harrätten förvaltaregorna i denutsettav som som
registreringsskyldi konkurs.ges

Den gode eller konkursförvaltaren skall skyndsamt meddelamannen
beslut i frågor utnyttjande garantin.om av

I första stycket fastställs fristen för ansökanresenärers garanti-om
ersättning till månader, vilkettre överensstämmer med gällande serätt
avsnitt 3.4.2. Därutöver utgångspunkten för beräkning fris-anges av

Resenärer harten. ansökt ersättning efter utgången dennasom om av
tidsfrist kan enligt lagrummet fåemellertid ersättning sedan övriga

anspråkresenärers har blivit helt tillgodosedda. Det ligger dock i
sakens sådan tillrätt ersättning bortfallernatur att garantin för-ärom
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brukad återlämnad ansökningen kommereller den har hunnit bli närom
in.

framgår frågor garantinandra stycket utnyttjandeAv prö-att om av
antingen förordnad god eller den rät-rätten somvas av en av en man av
har förvaltare i registreringsskyldiges konkurs.denten utsett som

Vidare framgår stycket sådanatredje handläggningen ärendenattav av
skall skyndsam. 5.3.10.Förslaget har motiverats i avsnittnärmarevara
Bestämmelser förvaltarens rättigheter ochden gode ochom mannens
befogenheter återfinns i 15-25 §§.

God man

15§

Kammarkollegiet skall ansöka god det finns skäligatt utses,om en man om
anledning den registreringsskyldiges garanti behöver utnyttjas.att anta att
Sådan ansökan skall skriftligen hos den tingsrätt där registre-göras den
ringsskyldige tvistemålbör i i innehållaallmänhet och förslag till godsvara

behövliga uppgifter dennes lämplighet för uppdraget.samtman om
Kammarkollegiets ansökan skall bifallas enligtkravenrätten,av om

första stycket uppfyllda.är

Paragrafen innehåller regler får ansökangöra attom vem som en om
god bör och sådanhur ansökan skallnärutses, göras samtman en en
forurnregel. Vidare lagrummet vad krävs för ansökanattanger som en

god skall kunna bifallas. Förslaget har i allmänmotiveringenom man
behandlats i avsnitt 5.3.10.

För ansökan förstaenligt stycket krävs framgår lagtextenen som av
det finns skälig anledning den registreringsskyldigesatt att anta att

Ävengaranti behöver anspråk.i det sig lågttämligenrörtas ettom om
beviskrav måste det krävas någondet föreligger konkret indikationatt
på den registreringsskyldige obestånd eller kan befarasatt är vara
det, exempelvis på grund denne har ställt in sina betalningar. Enattav

situation då förutsättningarna för ansöka god tordeannan att om man
uppfyllda då det inträffarär allvarliga störningar påbörjadivara rese-

verksamhet samtidigt företagsledningen oanträffbar. En ansökanärsom
får däremot inte grunda sig enbart obekräftade rykten t.ex. att ettom
reseföretag har betalningssvårigheter. sagda hindrarDet givetvis inte

Kammarkollegiet redanatt tidigare stadium vidtar andra prakti-ett
åtgärderska nödvändiga förär ansökan godgöraattsom en om man.

Bl.a. kan det lämpligt Kammarkollegiet viss tid före ansökanattvara
vidtalar den kollegiet föreslå godattperson som avser som man.
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Även forumregeln inteförsta stycket föreslagnaiden överens-om
konkurslagen 1987:672 därforumregeln i 2 kap. §med 1stämmer -

tvistemålrättegångsbalkens iforumreglerhänvisning tilldet görs en
skillnaden mellanbetalningsskyldighet i allmänhet torde dockom -

inteforumregel i praktikenregeln och konkurslagensden föreslagna
normaltnågra god bestämsproblem. vid ansökanskapa Forum om man

åretden november innanför fysisk folkbokföringsorten lperson av
och för juridiskansökan 10 kap. § andra stycket RBl personges

sitt § tredje stycket RB. Iden där styrelsen har 10 kap lsäteortav
Kammarkollegiets ansökan skall inne-första stycket vidare attanges

uppgifterhålla behövliga dennesförslag till godett samt omman
föreslås uppfyllabli god börlämplighet för uppdraget. Den som man

konkursförvaltare.ställsde krav som en
stycket enligt första stycketandra kraven1 äratt upp-anges om

fyllda bifalla kollegiets bifall till ansökanskall ansökan. Förrätten en
således självständig prövning igod krävs rätten görattom man en

fråga finns skälig anledning registreringsskyldi-det denatt attantaom
anspråk. ocksågaranti behöver i bifall naturligtvisFör krävstas attges

föreslåsden god lämplig för uppdraget.ärsom som man
fårNormalt skall endast god Flera godänutses.en man en man

dock, har i avsnitt 5.3. 10, det lämpligt. Ett skälnämnts ärutsessom om
för flera gode den registreringsskyldiges verksamhetmän äratt utse att

mycket omfattning.är storav

16§

godEn inte frånlämplig eller orsak bör skiljasärman som av annan
uppdraget skall entledigas Frågor entlediganderätten. tasav om upp
begäran Kammarkollegiet eller den godeav mannen.

Paragrafen innehåller bestämmelser entledigande god ochom av man
utformad med 7 kap. §är 5 andra stycket konkurslagen 1987:672 som

förebild. Förutsättningarna för entledigande därför i principär
desamma för tillämpning den aktuella konkursregeln.som av

17§

Ett beslut eller entlediga god gäller omedelbart. En ansökanatt utse en man
god skall eller entledigas skall handläggas skyndsamt.att utsesom man

Av paragrafens första framgårmening besluträttensatt att utseom
eller entlediga god skall i verkställighet. framgårDetgenasten man
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andra handläggavidare lagrummets skallmening ansö-rättenatt enav
kan utseende eller entledigande god snabbt.om av man

18§

registreringsskyldige uppgifterDen skall lämna den gode demannen som
behövs för han skall kunna fullgöra sitt uppdrag. gode harDenatt mannen

hos den registreringsskyldige genomföra de undersökningar ochrätt att ta
fullgöradel de handlingar behövs för han skall kunna sittattav som upp-

drag.
åliggerDet polismyndighet lämna den handräckning behövs föratt som

den gode skall kunna fullgöra sitt uppdrag.att mannen

I paragrafen, har ibehandlats avsnitt 5.3.10, den registre-attsom anges
ringsskyldige skyldig lämna den gode de uppgifterär att mannen som
denne sig behöva för kunna utföra sitt uppdrag. Detattanser anges
vidare den gode har genomföra de undersökningarrättatt attmannen
och del de handlingar behövs för han skall fullgöra sittta attav som
uppdrag. Med handlingar inte enbart uppgifter samlatsavses som

också uppgifter finns samlade i elektronisk form,utan t.ex.papper som
diskett eller i hårdminnedators bl.a.se Datalagskommitténsen en

betänkande Integritet Offentlighet Informationsteknik SOU- -
1997:39 493 ff..s.

Vid arbete med hemtagning strandsatta det särskiltresenärer ärav
viktigt fåsnabbt fram olika uppgifter befinneratt resenärert.ex. om var
sig och olika Om den registreringsskyldige sådanitransportörer.om en
situation någon anledning bistårinte den gode med deav mannen upp-
gifter denne sig behöva, kan polisiär handräckning användassom anser
för bereda sig tillträde till den registreringsskyldiges lokaler.att t.ex.
De långtgåendemycket befogenheter den gode därvidsom mannen
erhåller enligt utredningens meningär motiverade, eftersom resenärer-

behov skydd i dessa fårfall högt prioriterat.nas av anses

19§

Den gode angåendebeslut utnyttjande garantin skallmannens av samma
dag beslutet meddelas sändas till Kammarkollegiet, till den beslu-som som

och till den har utfärdat garantin.tet avser som
Den gode skall till beslut utbetalning garantin verk-attmannen se om ur

ställs.

Som har i avsnittnämnts 5.3.l0 bör den gode fatta beslutmannen
beträffande frågan utnyttjande garantin möjligt. Att denom snarastav
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gode fråganbeslut i därefter omedelbart skall sändas tillmannens
Kammarkollegiet, den beslutet den har utfärdatsamtsom avser som
garantin framgår bestämmelsens första stycke. Denna regel motive-av

naturligtvis det hänsyn till den har ansöktatt ersätt-ras av av som om
ning garantin viktigt eventuellär utbetalning enligtattur en resegaran-
tin sker så skyndsamt möjligt. Bestämmelsen skall dock tillämpassom

avslagsbeslut.även
Av paragrafens andra stycke framgår den gode haratt attmannen

tillse den har utfärdat garantin verkställer beslut utbetal-att som om
Ävenning. detta skall naturligtvis ske möjligt. Vad därvidsnarast som

måstesärskilt krävas i fall dåde garantin medel någotutgörs av som
har deponeratssätt konto framgår kommentarenspärratt.ex. ett av

till 7

20§

Om den gode får kännedom något förhållande påverkarmannen om som
utbetalningens storlek efter han har beslutat fordran skall betalasatt att en

garantin, skall han sitt beslutompröva avseende garantibeloppur snarast
inte harännu betalatssom ut.

Paragrafen den gode möjlighet under vissa förutsätt-ger attmannen en
ningar sitt tidigare ställningstagande.ompröva För omprövning skallatt
få ske krävs det pådet något framkommeratt sätt omständigheter som

påverkakan utbetalningens storlek. Ett exempel kan fall därettvara en
inte har lyckatsresenär styrka sin till ersättningrätt garantin förur

någon kostnad avseende uppehälle under ll § andra stycket 2.resan
Om i sådant fallresenären lyckas fram någotett kvittot.ex. ett- -

klart styrker hans begäran ersättning, bör densom godeom mannen
kunna sitt beslut tillompröva fördel. Medresenärens hänsyn till den
föreslagna lagens sociala skyddssyfte får omprövning enbart ske beträf-
fande garantibelopp inte har betalatsännu Möjlighetensom ut. att
kräva återbetalning utbetalda garantimedel regleras i 12 Ett beslutav

omprövning skall självfallet också sändas till demom i 19som anges

21§

Den gode skall slutredovisning till Kammarkollegietmannen sinöveravge
förvaltning uppdragetnär har upphört.

Paragrafen, i den allmänna motiveringen har behandlats isom avsnitt
5.3.10, föreskriver den gode efteratt det uppdraget harattmannen upp-
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hört skall slutredovisning sin förvaltning till Kammarkolle-överavge
giet.

22§

Den gode har till ersättning för sitt arbete och för de utläggrättmannen
uppdraget har krävt. Den gode till ersättning skallrätt prövassom mannens

efter det han har slutredovisning tillrätten Kammarkollegietatt avgettav
enligt 21

Arvodet skall bestämmas till belopp skäligt med hänsyn tillärett som
det arbete uppdraget har krävt den och skicklighet medsamtsom omsorg
vilket det har utförts.

Paragrafen innehåller bestämmelser den gode tillrättom mannens
ersättning för sitt arbete och sina utlägg. tillRätten ersättning, som

framgåruttryckligen paragrafens första stycke, har i den allmännaav
motiveringen behandlats i avsnitt 5.3.10. framgårAv stycket vidare att
ersättningskravet skall efter det den godeprövas rätten attav mannen
har sin slutredovisning, arvodesfrågandvs. skall inte för-avgett prövas

uppdraget har fullgjorts.rän
Andra stycket utformat med 14 kap 4 § andraär stycket konkurs-

lagen 1987:672 förebild. Vid tillämpningen den föreslagnasom av nu
bestämmelsen kan därför ledning hämtas från praxis har utvecklatssom
i anslutning till konkurslagens bestämmelse.

23§

Ersättning i 22 § skall betalas ställd mångaranti. denI ersätt-som avses ur
ningen inte täcks garantin, skall den betalas staten.av av

fråganInnan ersättning skall inhämta frånyttrandeprövas rättenom
Kammarkollegiet i ersättningsfrågan.

lagrummets förstaI stycke, har behandlats i avsnitt 53.10, reglerassom
kostnadsansvaret för den gode arvode. Det naturligtvis vik-ärmannens
tigt i sitt ersättningsbeslut i förekommanderätten fall specificeraratt
vad utgåskall garantin utgåvad skall allmännasom ur resp. som av
medel. andraAv stycket framgår fråganinnan ersättning kanatt om

skall inhämtas frånprövas yttrande Kammarkollegiet.
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Konkursförvaltaren

24§

dåfall konkursförvaltare utsedd skall vad i l9-2O §§I är sägsen som om
handläggning och verkställighet utbetalningarden gode mannens om av

gälla för konkursförvaltaren.

I denna paragraf hänvisas till 19-20 kommentarerna tillse dessa
bestämmelser. Se avsnitt 5.3. 10.även

25§

Konkursförvaltaren skall han slutredovisning sin för-när översenast avger
valtning enligt konkurslagen 1987:672, till Kammarkollegiet inge slut-
redovisning sin förvaltning enligt denna lag.över

Konkursförvaltarens till ersättning dåskall hanrätt harprövas rättenav
slutredovisning till Kammarkollegiet.avgett

Vad i 22 § den gode till ersättning försägs arbeterättsom om mannens
och utlägg gäller för förvaltaren. månden ersättningenäven I inte kan beta-
las garantin, skall den behandlas konkurskostnad enligt konkurs-ur som en
lagen.

fråganInnan ersättning frånskall inhämtaprövas, yttranderättenom
Kammarkollegiet ersättningsfrågan.i Om ersättning till konkursförvaltaren
skall behandlas konkurskostnad, sådantskall yttrande inhämtassom en

tillsynsmyndigheten enligtäven konkurslagen 1987:672.av

I paragrafens första stycke förvaltaren, liksom den godeattanges man-
kommentarense till 21 §, skall slutredovisning till Kammar-nen avge

kollegiet och detta skall ske han slutredovisningnäratt senast avger
enligt 13 kap. konkurslagen 1987:672.

Andra stycket tidpunkten för prövning arvodesfrå-rättensanger av
gan.

I tredje stycket beträffande tillgörs ersättning ochrätten hur-
denna skall fastställas hänvisning till 22 Vidare regleras i dettaen-

fråganstycke kostnadsansvaret för ersättningen till förvaltaren seom
avsnitt 5.3.10. Om det står klart garantin inte kommer räcka tillatt att
den gode och förvaltarens ersättningsanspråk, skall förvalta-mannens

ersättningsyrkande före den gode På såprövasrens sättmannens. upp-
rätthålls den tänkta ordningen för kostnadsansvaret, nämligen deatt
aktuella administrationskostnadema i första hand skall belasta garantin
och, i andra hand, konkursboet och ytterst staten.
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från i vissa fallinhämtas Kammarkollegiet ochyttrande skallAtt -
framgårfrån enligt konkurslagen 1987:672tillsynsmyndigheten av-

fjärde stycket.

Straff

26 §

år uppsåtligen ellerTill böter eller fängelse i skall den dömashögst ett som
registreradoaktsamhet marknadsför eller säljer utan attav grov en resa vara

enligt 3
uppsåtligen mark-Detsamma gäller den eller oaktsamhetsom av grov

nadsför fått återkalladeller säljer efter sin registrering enligthaatten resa
9

Om vitesföreläggande enligt 5 eller 9 § har döms inte tillöverträtts,ett
för gärningar omfattas föreläggandet.ansvar som av

Bestämmelsen, kan ha sin motsvarighet i nuvarandenärmast sägassom
§ första14 stycket och tredje stycket första innehåller straff-meningen,

bestämmelser. Enligt paragrafens första stycke straffaskan den som
uppsåtligen eller oaktsamhet marknadsför eller säljer paket-av grov en

registrerad enligt 3utan attresa vara
uppsåtligtUtöver handlande någonföreligger mednärt.ex.som-

kunskap ändåregistreringskravet marknadsför eller säljerom resor
innan han har blivit alltsåregistrerad kan vårdslöstkvalificeratett-
handlande straffas enligt den föreslagna bestämmelsen. Som exempel

sådant handlande kan situation någondärnämnasett en som avser
verksam återförsäljareeller marknadsför ellerarrangöratt vara som

säljer paketresor reda vilka villkor, kravetutan att ta t.ex.
registrering enligt 3 gäller för verksamheten. Ett exempelannatsom
kan någon,situation där registrering,har ansökt mark-vara en som om
nadsför eller säljer reda Kammarkolle-närmareutan att taresor om

registreringsansökan.giet har beviljat hans bör dockDet understrykas
endast flagranta fall försummelse, slarv och nonchalans skallatt mer av

betraktas oaktsamhet föranleda straffansvar.och Detta inne-som grov
bär handlande beror glömska, förbiseende elleratt ett t.ex.som
missförstånd normalt inte skall omfattas straffbestämmelsen.av

När det gäller åsyftasvad med marknadsföra eller säljaattsom en
hänvisas till redogörelsema i avsnitt 3.4.1 och 5.4.3. Vadresa som
med begreppet marknadsföra framgår vidare kommentaren tillavses av

2
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framgårparagrafens andra stycke ocksåAv det straffbartäratt att
uppsåtligen eller oaktsamhet marknadsföra eller säljaav grov en resa

omfattas efter återkallats3 § det registrering har enligtattsom av en
Beträffande11 vad kan med "grov oaktsamhet och vadsom avses

med begreppen marknadsför eller säljer" hänvisas tillsom menas
föregåendekommentaren till stycke.

Förhållandet mellan straff och vite regleras i paragrafens tredje
stycke. Bestämmelsen föruttryck den allmänna principen ingri-attger

bådepande inte kan ske med vitespåföljdstraff- och för-mot samma
farande. Om vitesföreläggande enligt åtal5 eller 9 § och för brottett ett

den aktuella straffbestämmelsen bygger grund, börmot nu samma
straff inte dömas Vitet sådantskall i fall företräde.ut. ett ges

27§

Till böter skall den dömas uppsåtligen eller oaktsamhet vid full-som av
görandet uppgiftsskyldighet enligt underlåter4 eller 8 § fullgöra sinattav
uppgiftsskyldighet eller lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter.

Om vitesföreläggande enligt eller4 8 § har döms inte tillöverträtts,ett
för gärningar omfattas föreläggandet.ansvar som av

Vad i första stycket gällersägs inte gärningen belagd medärsom om
straff enligt brottsbalken.

Även denna paragraf, närmast nuvarande 14 § andramotsvararsom
stycket och tredje stycket andra och tredje meningarna, innehåller
straffbestämmelser. förstaI stycket straffsanktioneras underlåtenhet att
fullgöra uppgiftsskyldighet följer 4 eller 8 Vidare straff-som av
beläggs handlingar innebär den uppgiftsskyldige lämnar ofull-attsom
ständiga eller oriktiga uppgifter vid fullgörandet uppgiftsskyldig-av
heten.

När det gäller de aktuella bestämmelserna uppgiftsskyldighetom
hänvisas till avsnitt 5.3.4 och kommentarerna till 4 och 8 §§.

Av 5 § i den nuvarande lagen följer bl.a. Kammarkollegiet underatt
vissa förutsättningar får kräva uppgifter den marknadsförav som en
paketresa för kunna bedöma det aktuella företagetatt huvudöverom

skyldigt ställaär säkerhet. Den bestämmelsentaget kanatt ha sinsägas
motsvarighet i § i4 förslaget, där kollegiet möjlighet kräva inattges
uppgifter för bedöma företaget frågaiatt huvud registre-över ärom
ringsskyldigt. Vidare innebär 5 § i den nuvarande lagen kollegietatt -

företaget visar sig skyldigt ställa säkerhet får krävaom attvara -
uppgifter för kunna beräkna storleken säkerheten.att Den bestäm-
melsen 8 § i förslaget.motsvaras av
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i denenligt 5 §åläggandeföljeruppgiftsskyldige inteOm den ett nu
sinfullgöravitevidhonomkollegiet föreläggafår attgällande lagen,

förbetydelseuppgifter pröv-lämnaåläggandeskyldighet. Ett att av
intekanfallvisstiskallsäkerhetenhurningen ett avsestor varaav

ocksåmeddelasdå åläggandettidpunktvid den utansituationenbara
Ifalll984l85z2l4 14.fram selängreförhållandena ändras s.när prop.

förhållanden inteändradeuppgifteråläggande lämnaattett omom
falletintedäremotfråga.i Detta ärstraffansvar kommaefterföljs kan

verksamhetsinutvidgarställt säkerhet,någon, efter ha menattsomom
harintehanförändringen,kollegietunderlåter informera omatt om
vadändringNågon16.ålagd dettavarit segöra avt.ex.att s.a. prop.

Tidi-avsedd.intedessasituationeri ärnärvarande gällerför somsom
nuvarande lagen sei denoch 14beträffande 5motivuttalandengare

36 och1972:92 samt prop.a.s.a. prop.t.ex. ovans.prop.
vidvägledninganvändasdärmedkan16 och 241995/962182 soms.

bestämmelsen.föreslagnatillämpningen denav nu
straff-föroaktsamhetuppsåt ellerkrävssubjektivt hänseende1

ansvar.
andraparagrafensivite reglerasstraff ochFörhållandet mellan

till 26till kommentarenfråga hänvisasstycke. Beträffande denna
för destycke innebärtredje gär-Bestämmelsen i lagrummets att

uppgifteroriktigaofullständiga ellerlämnandeinnefattandeningar av
någon tilldömas gär-inteförsta stycket skalli omansvar,avsessom

enligt BrB.ningen brottutgör

28§

uppsåtligen ellerår skall dömasdeneller fängelse i högstTill böter ett som
i 18uppgifterinte deoaktsamhet lämnar som avsesav

densådant handlandestraffbeläggsbestämmelseI denna avnya
godeförser denhan inteinnebärregistreringsskyldige att mannensom

sittfullgöraskall kunnaför dennebehövsde uppgiftermed attsom
uppdrag.

straff-föruppsåt oaktsamhetellerkrävssubjektivt hänseendeI att
skall föreligga.ansvar

enligt 18 §behövligauppgifter varitvissa harBedömningen av om
ställningstagande vid denutifrån den godeskall normalt göras mannens

börstraff skall utdömasbedömningenaktuella tidpunkten. Vid av om
ifråga-vid detregistreringsskyldigebeaktas vilka skäl dendock som
ifråga-exempelvissitt handlande,varande tillfället för attgenomangav

alltså bedömningenviduppgifter. börbehovet vissa Detsätta omavav
registreringsskyldigemån denuppfyllda in i vadrekvisiteten vägasär



218 ÖrfattningskommentarF SOU 1999: 140

har haft fog för inte medverka i den utsträckningatt den godesom man-
har begärt. Om viss uppgift visar sig ha varitnen helt obe-en senare

hövlig, bör för straffbarhetutrymmet mycket ringa.vara

Verkställighet

29 §

Kammarkollegiet får förordna beslut ställandeatt garantiett enligt 7om av
eller 8 § skall gälla omedelbart. Om det föreligger särskilda fårskäl, Kam-
markollegiet förordna beslut återkallelse registreringatt ett enligt 9 §om av
skall gälla omedelbart.

I lagrummet, kan ha sinsägas motsvarighet i 15 § andrasom stycket i
gällande lag, Kammarkollegiet får förordnanu att beslutanges att ett
ställande garanti skall gälla omedelbart.om Dettaav överensstämmer

med gällande serätt avsnitt 3.4.6. I paragrafen föreskrivs vidare att
Kammarkollegiet, under förutsättning det föreligger särskildaatt skäl,
får förordna även beslut återkallelseatt skallett gälla omedelbart.om
Vad bör krävas i de sistnämnda fallet harsom utvecklats i avsnitt 5.3.7.

Överklagande

30 §

Kammarkollegiets beslut om
registrering enligt 3
ställande garanti enligt 7 eller 8av
återkallelse registrering enligt 9 ochav
återbetalningsskyldighet enligt 12 §

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Kammarkollegiets beslut vitesföreläggande enligt 8 eller 9 §om

får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, har sin motsvarighet i 15 § första stycketsom i den nuva-
rande lagen se avsnitt 3.4.6, reglerar frågor överklagande. Försla-om

har i den allmänna motiveringenget behandlats i avsnitt 5.4.4. förstaI
stycket vilka Kammarkollegiets beslut fåranges överklagasav ochsom

dessa beslut skallatt överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
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vitesföreläg-beslutKammarkollegietsstycketandra omI attanges
får överklagas.integande

ibeträffande debeslutlänsrättensskallkammarrättenFör ta uppatt
prövningstill-styckettredjeenligtfrågorna krävsnämndastycketförsta

stånd.

31§

utnyttjandebeslutkonkursförvaltarenseller avgode omDen mannens
enligtkostnaderbeslutfår, undantagmed§enligt l lgarantin avsersomav

för-iBestämmelsernaResegarantinämnden.hosöverklagasstycket,tredje
medbeslutsådanaöverklagandeförgäller1986:223valtningslagen av

till Resegaran-skallöverklagandetmedskrivelsenskillnadenden gesatt
får överklagas.intebeslutResegarantinämndenstinämnden.

fårsäkerhetutnyttjandeframgår beslutparagrafen numeraAv att avom
skall överpröv-Resegarantinämndendetochöverklagas är varaatt som

vidförfarandet pröv-skall5.4.4i avsnittharSomningsinstans. angetts
bestämmelser seresegarantilagensdeni nämndenningen styras nyaav

förvalt-ireglernaskall§§. Därutövertill 33-35kommentarernaäven
förfarandet.förgälla1986:223ningslagen

bestämmelsenenligt röröverklagandeförangivna undantagetDet
beslutaskonkursförvaltaren,ellertill den godeersättning sommannen

32enligtöverklagaskanbeslut25 §§. Dessaenligt 22 och

32§

godetill denkostnadsersättningarvode ellerbeslutRättens mannenom
såvälfår överklagasenligt 25 §konkursförvaltareneller tillenligt 22 § av

konkursförvaltaren.ochgodeKammarkollegiet den mannensom
entledigandeochenligt 15 §godutseendebeslutRättens avmanavom

godeKammarkollegiet och denfår16 överklagasenligt §god man-avman
nen.

beslutöverklagaKammarkollegietI lagrummet rätt att omenges
godutseendeförvaltare,till god ochersättning samtmanavomman

paragrafen denframgår vidaregod Detentledigande attavman.avom
ersättningsbeslutöverklagaförvaltaren hargode och rätt ettattmannen

utseende ochöverklaga beslutharden gode rätt attsamt att ommannen
godentledi gande av man.

får överklagakonkursförvaltarenochden godeAtt ettmannen
dom-1996:24236 § lagenföljer visserligenersättningsbeslut omav
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stolsärenden. Denna bör dock ändårätt i tydlighetens framgånamn
direkt den föreslagna lagen.av

Den gode får med stöd den föreslagna bestämmelsen imannen av
andra stycket överklaga beslut innebär han påett Kammarkolle-attsom
giets begäran Ävenentledigas från uppdraget god detsom man. om
normalt torde sakna praktisk betydelse får den gode också rättmannen

överklaga beslut hanatt till uppdraget.ett Däremotatt tordeutsesom
den Kammarkollegiet har föreslagit god intesom som man vara
berättigad föra talan beslutatt rättens någonmot tillatt utse annan
uppdraget se Peter Fitger, Lagen domstolsärenden En kommen-om -

1996, 261 Larstar, Welamson, Konkurs, niondesamt omarbetades.
upplagan, 1997, 57.s.

Resegarantinämnden

33§

Resegarantinämnden består ordförande, skall eller ha varitav en som vara
ordinarie domare, och fyra ledamöter skall ha särskild insikt isom rese-
verksamhet. Av ledamöterna skall två intressenresenärernasrepresentera

tvåoch resebranschens intressen.
Regeringen förordnar ordförande och ledamöter för viss tid ersät-samt
för dessa. Bestämmelsernatare ordförande och ledamöter skall tilläm-om

också ersättare.pas

Paragrafen, har sin motsvarighet i 9-10 i den nuvarande lagen,som
innehåller bestämmelser Resegarantinämnden. De gällandeom nu
bestämmelserna har redovisats i avsnitt 3.4.4. Det bör dock framhållas

förslaget innebäratt Resegarantinämnden fåratt roll över-en ny som
prövningsinstans i ärenden utnyttjande garanti. Skälen för dettaom av
har utförligt redovisats i avsnitt 5.4.4.

34§

Resegarantinämnden beslutförär med ordföranden och minst två andra
ledamöter. Vid avgörande skall lika antal förrepresentanter resenärernas
intressen och resebranschens intressen delta.

Rättegångsbalkens regler omröstning i tvistemål skall tillämpasom när
ärenden avgörs nämnden.av

Nämnden får begära frånyttrande den gode eller konkursförval-mannen
och Kammarkollegiet.taren Ordföranden får nämndens vägnarensam
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åtgärdersådanaöverlåta vidtaåtgärderförberedande rättenvidta attsamt
nämndens sekreterare.till

Resegarantinämn-innehåller bestämmelserparagrafOckså denna om
förstall §andra styckenochförstaden. Lagrummets motsvaras av

gällande lagen.i denstyckenaandraoch nu
inbegärainför sitt avgörandenämndenstyckettredje rättI attenges

fråga utnyttjandeifattat beslutfrån såväl hardenyttrande avomsom
Kammar-konkursförvaltaren,ellergodegaranti, dvs. den sommannen

kollegiet.
innebärtredje stycket§från nuvarande lagen lldenTill skillnad

nämndensnågoninte harordförandenförslaget rätt attatt ensam
i nämndenArbetsbelastningenmindre vikt.ärendenvägnar avgöra av

sådanså beslutanderättinte blirolltorde med nämndens stor att ennya
för ordförandenmotiverad. börordföranden Däremotför rätten attär

i likhetbibehållas. Ordföranden böråtgärdervidta förberedande även,
tillmöjlighet delegera dennaordning, nämn-med gällande ha rättatt

före-uppmärksammassammanhangbör i dettadens sekreterare. Det att
också förordningenfinns iverksamhetskrifter för nämndens

före-för Resegarantinämnden. Denmed instruktion1988:1584 nu
förord-i den nämndaföranleda vissa ändringarslagna regleringen torde

ningen.

3s§

hålla den harmuntlig förhandling,Resegarantinämnden skall somom
det inte uppenbartersättning säkerheten begär det ochansökt ärurom

obehövligt.
offentliga.enligt första stycket skallMuntliga förhandlingar vara

Resegaranti-till muntlig förhandling iParagrafen behandlar rätten
framgårtill införandet denna bestämmelsenämnden. Motiven avav

förstaavsnitt Bestämmelsen har utformats med 13 § och 13 b §5.4.4. a
motivuttalandenförebild.stycket brottsskadelagen 1978:413 Desom

personlig inställelse,därvid har gjorts 1998/99:41 27prop.som s. om
kallelse till förhandlingen, formerna för förhandlingen och ersättning
för inställelsen därför f..bör beaktas 43se även a. prop. s.

Ikraftträdande, m.m.

lag i kraft dåDenna träder den l januari 2001 resegarantilagen 1972:204
skall upphöra gälla.att
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Ärenden har kommit till Resegarantinämnden inte avgjortssom men
före ikraftträdandet handläggs enligt den lagen.nya

De bestämmelserna föreslås träda i kraft den januaril 2001.nya
Beträffande utredningens bedömning ikraftträdande- övergångs-ochav
bestämmelser hänvisas till avsnitt 7.2.

De ärenden hos Resegarantinämnden inte har avgjorts vidännusom
ikraftträdandet skall flyttas till den tillöver god för denutsessom man
registreringsskyldige eller till den förvaltare iär densom
registreringsskyldiges konkurs.

8.2 Förslaget till lag ändring i konkurs-om

lagen 1987:672

7kap.2a§

Om den registreringsskyldigär enligt resegarantilagen 2000:000 för-som
i konkurs,sätts skall den har till god enligt den lagenutsettssom utsesman

till förvaltare, inte särskilda skäl talar däremot.om

Bestämmelsen, har motiveratsnärmare i avsnitt 5.3.10, innebärsom att
den harrätten till god för utnyttjandeutsett den registre-som man av
ringsskyldiges garanti skall till förvaltare i den registreringsskyl-utses
diges konkurs, såvida inte särskilda skäl talar däremot. Sådana sär-
skilda skäl torde föreligga då förutsättningarna för entledigande denav
gode uppfylldaär se författningskommentaren till 16 §mannen rese-
garantilagen.
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Kommittédirektiv

Översyn resegarantilagen Dirav
1998:78

1998septemberregeringssammanträde den 17vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

analyseraochresegarantisystemetutvärderautredare skallsärskildEn
tillförslagså lämnafallet,och,bör ändras är nysystemet omom

kon-administrera,enkeltområdet. börSystemetlagstiftning attvara
skyddsnivå samtidigthögkurrensneutralt och konsumenterna enge

Även försäk-alltför höga.blirreseföretagen inteförkostnadernasom
Rese-ingår analyserauppdragetIbörringslösningar övervägas. att

uppgifter.garantinämndens roll och
frågorsärskilda rörvissaanalyseraskall vidareUtredaren som

territoriella tillämp-såsom lagensresegarantilagen,tillämpningen av
gränsdragningenersättningsgilla,skallkostnaderning, vilka ansessom

frågan Rese-paketresor,återförsäljare ochmellan arrangör omav
frågan Kam-överklagaskunnagarantinämndens beslut bör samt om

föremål förblibör kunnaresegarantilagenmarkollegiets beslut enligt
domstolsprövning.

Bakgrund

lagstiftningoch gällandeTidigare

Ãr säll-skydd för konsumentertilllagen1967 stiftades den första
vid säll-säkerhetställandeskapsreseområdet, 1967:203lagen avom

socialttillsyftade resenärerna etttill utlandet,skapsresa att gesom
avtalet.enligtgenomföraskundeinteminimiskyddbetingat om resan

lagenuppställdereseverksamhet ettvillkor förSom utövarätten att
Lagenverksamheten.förställdes ersat-säkerhetekonomiskkrav att
resegaranti-Enligt1972:204.resegarantilagenden juli 1972ltes av

yrkesmässigt ellerdenkrävdesursprungliga lydelse,i sinlagen, att som
landnågot äntillsällskapsresaanordnadeförvärvssyfte annatiannars

säkerhetställaskulleSverige,ellerIsland, NorgeFinland,Danmark,
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hos Kommerskollegium innan marknadsfördes. Också denresan som
yrkesmässigt tillhandahöll eller förmedladesättannat resor av
sådant slag anordnats någon skulle ställa säkerhet hossom av annan
kollegiet.

Den julil 1993 trädde ändringstörre resegarantilagen i kraften av
ÄndringenSFS 1992:1673. föranleddes Sveriges åtagande attav

genomföra EG:s direktiv paketreseområdet i svensk lagstiftning
rådets direktiv 90/314/EEG den 13 juni 1990 paketresor,av om
semesterpaket och andra paketarrangemang . De reglerna innebarnya

inte längre gjorde skillnad inomatt och Norden.man utomresor
Vidare begreppet sällskapsresa begreppetersattes paketresa, vilketav
medförde helt kategorier komatt omfattasnya attav arrangemang av
resegarantilagen. Vad med paketresa finns definierat i lagensom avses
1992: 1672 paketresor.om

Det nuvarande skyddet för anordnat såresenärerna är sätt att
varje reseföretag skall ställa säkerhet innan paketresoma marknads-en
förs. Säkerheten skall vid varje tillfälle företagens ekonomi-motsvara

åtagandeska Denresenärerna. skallgentemot beståregelsom av en
betalningsutfästelse utfärdad bank eller försäkringsföretag,ettav en
vilken fullgörs vid anfordran. Beloppet skall uppgå till minst
200 000 kronor för och för återförsäljarearrangörer paketresorav som
anordnas utomlands. återförsäljareFör paketresor anordnas iav som
Sverige skall beloppet minst 50 000 kronor. En garanti ställtsvara som

reseföretag täcker endast företagetsett åtaganden.av De ställdaegna
garantierna skall med nuvarande räcka till ekonomisktsystem att
skydda samtliga Fr.o.m.resenärer. den 1 juli 1994 det inte längreär
Kommerskollegium Kammarkollegiet fattarutan beslut vilkasom om
företag skall ställa säkerhet och hur säkerheternasom skallstora vara.
En särskild nämnd, Resegarantinämnden, fråganprövar säkerhetenom
får i anspråk. Kammarkollegietstas beslut ställande säkerhet kanom av
överklagas till regeringen. Resegarantinämndens beslut får enligt rese-
garantilagen inte överklagas.

Tidigare erfarenheter garantisystemetav

Principen varje företag föratt sina åtaganden ställersvarar egna stora
krav företagets vilja och förmåga budgetera för framtidaatt attresor,
lämna fullständiga uppgifter sin verksamhet för beräkning detom av
ekonomiska åtagandet gentemot resenärerna och ställa beslutadeatt
säkerheter. Vidare ställs krav på tillsynsmyndighetenstora i fråga om
beräkningen den säkerhet företagen skall ställaav snabbhetsamt
och effektivitet i handläggning och tillsyn.
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kritik olika sammanhang. Kriti-Resegarantilagen tidigt för iutsattes
från förken resebranschens sida främst kostnaderna ställahar rört att

säkerhet måste för bankerna skall utfärdaoch det kapital bindas attsom
erforderliga krång-säkerheter. Vidare framförtshar det äratt systemet
ligt Från myndighetshåll framhållit svårig-och oflexibelt. har man
heterna administrera fullgott skyddresenärernaatt systemet, att ettge

den tid det i vissa fall har tagit innan ersättning har kunnat betalassamt
till resenärerna.ut

Tidigare utredningsarbete

Ãr 1977 tillsattes utredning med uppgift resegarantilagen.överatten se
Bakgrunden den kritik garantisystemet för,hade bl.a.utsattsvar som

ekonomiskt betungande för reseföretagen. sittIatt systemet var
betänkande, Ny resegarantilag Ds H 1980:7, föreslog utredningen
Resegarantilagutredningen ändrade former för ställande säkerhet.av
För minska de totala säkerheterna och därmed kostnaderna föratt

föreslog Resegarantilagutredningen garantisystem medsystemet ett
säkerheter i form dels individuell del för varje företag, delsav en en
kollektiv del. Enligt förslaget skulle den individuella säkerheten för

iresearrangörer anordnas Sverige och för förreseagenterav resor som
utomlands uppgåarrangerade till högst 40 de säker-procentresor av
heter dittills hade gällt och beräknas schablonmässigt. För densom mer
kollektiva delen föreslogs statlig fond skulle inrättas skulleatt en som
finansieras frånmed avgifter reseföretagen. statligaDe fondmedlen
skulle användas i de fall individuell säkerhet inte räckte till. Omen

fondmedlen visadeäven sig otillräckliga skulle statsmedel skjutasvara
till. Sådana förskotterade återbetalasmedel skulle såstatenav snart
medel fanns tillgängliga fonden.i

Resegarantilagutredningens förslag ändringar i garantisystemetsom
uppbyggnad genomfördes inte. ansågRegeringen inte det lämp-att var
ligt med där skulle kunna tvingas till ekonomi-ett system staten ytterst
ska insatser. Vidare ansåg från både principiella och praktiskaman
utgångspunkter det inte lämpligt sidanvid medatt att ett systemvar av
individuella säkerheter bygga administrationen med statligut en ny
fond prop. 1984/85:2l4.

År 1993 tillsattes inom dåvarande Civildepartementet arbets-en
med uppgift resegarantilagen. I uppdragetöver ingickattgrupp attse

lägga fram förslag till garantisystem skulle enkeltett attsom vara
administrera, konkurrensneutralt och konsumenterna hög skydds-ge en
nivå lågatill kostnader. Uppdraget redovisades i promemorian Nya for-

för resegarantier Ds 1994:109. alternativSom till det gällandemer
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diskuterade arbetsgruppen kombination individuell ochsystemet en av
säkerhet i form fond olika försäkringar.samt typergemensam av en av

Vidare diskuterades såuppmjukning garantisystemet garantieratten av
påskulle kunna ställas flera olika ansågArbetsgruppen intesätt. att

något de garantisystem undersöktes uppfyllde de kravav som som
ställts. kombinationEn individuell och säkerhet i formav gemensam av

fond den lösning ansågarbetsgruppen bäst fylla kraven.en var som
Förslaget innebar individuell säkerhet skulle ställas medatt en
lOO 000 kronor alla återförsäljarepaketresor ocharrangörerav av av
utländska paketresor. Vidare återför-skullearrangörers ocharrangörer
säljare till fond betala belopp Fondmedlenetten gemensam per resa.
skulle enligt förslaget anspråki endast individuelladen säker-tas om
heten inte räckte till. Om inte heller dessa medel tillräckliga förvar
aktuella ersättningsanspråk föreslogs lån skulleatt ett statsgaranterat

Lånet återbetalasskulle med de medel flöt i fon-tas upp. som senare
den.

Mot bakgrund de synpunkter framkom vid remissbehand-av som
lingen arbetsgruppens promemoria gjordes inom Civildepartementetav

bearbetning och komplettering förslaget. Det förslaget inne-en av nya
bar dels det skulle ställas individuell säkerhet motsvarande denatt en
grundsäkerhet fanns enligt gällande delssystem,som att en gemensam
säkerhet skulle byggas frånavgifter återför-ocharrangörerupp genom
säljare beräknad den tilläggssäkerhet fastställdes enligt gäl-som
lande system.

Förslaget ledde inte någontill ändring garantisystemet. Som skälav
regeringen bl.a. följande.angav

Erfarenheterna det nuvarande garantisystemet från konsu-ärav
mentsynpunkt i huvudsak goda. En viss osäkerhet ligger dock i kon-att
sumentskyddet i viss utsträckning enskilda reseföretags viljastyrs av
och förmåga ställa säkerhet. Från denna utgångspunkt skulleatt en

uppbyggd säkerhet i form fond eller liknandegemensamt tillav en vara
fördel för resenärerna den innebär betryggande säker-attgenom en mer
het. Förslaget sådan fondlösning har emellertid kritiserats frånom en
andra aspekter.

Det har bl.a. hävdats det långalltför tid byggaatt tar att upp en
betryggande fond. Det ocksåhar framhållits nackdel avgifterattsom en
till säkerheten skall betalas i efterskott i stället för säkerhetenatt
beräknas förhand. Det modifierade garantisystem utarbetatssom
under ärendets beredning visserligen innebärasägs del förbättringaren
jämfört med fondlösningen del kritiken kvarstår.men en av

Vid avvägning de synpunkter framkommit i detta lagstift-en av som
ningsärende har regeringen för inte föreslå någonstannat ändringatt nu

garantisystemet. Inom resebranschen sker emellertidav ständigen
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mycketskiftningarna kan kommaförändring ochutveckling och
snabbt. försäkringslösning kan kommainte otänkbartDet är attt.ex. en

bereddafölja utvecklingen ochfram frivillig Vi ärväg. attattavser
1995/961182på garantisystemet det behövs. Prop.överväganytt om

f..lls.
utvid-i resegarantilagen. Bl.a.Vissa andra ändringar gjordes dock

tillämpningsområde så andraförutom paketresor,gades lagens ävenatt,
omfattas.sker tillsammans med paketresaresor som en

Riksrevisions-sammanhang avslutningsvisI detta kan nämnas att
årliga föreslagit regeringeni sin till regeringen 1998verket attrapport

administrativa kostna-införa avgiftsfinansiering deöverväger att av
förderna resegarantisystemet.

Problemställningar utgångspunkter for uppdragetoch

Inledning

årUnder har inträffat inomkonkurser resebran-störreettsenare par
schen, vilket fråganhar aktualiserat förnyad översynom en av rese-
garantisystemet.

Hösten 1997 försattes Express Resor Tursem ABresearrangören
Expressresor i konkurs. Detta den hittillsär största arrangör som
tvingats avbryta sin verksamhet och mycket antal resenärerett stort
drabbades. Med anledning Expressresors konkurs fick Resegaranti-av
nämnden ombesörja hemtransporten från5 400 olikaresenärerav ca
resmål i utlandet, vilket förutsatte extraordinära insatser nämndensav
ledamöter och kansli. ifrågasättasDet kan Resegarantinämnden iom
sin nuvarande form sådanlämpad sköta uppgift. Omfattningenär att en
och följderna konkursen fråganaktualiserar nämndens roll,av om upp-
gifter och resursbehov.

Vidare kvarstår den tidigare kritiken konstruktion ochsystemetsav
det omfattande åtagandeekonomiska kräver företagen.systemetsom av
På tid frånhar det branschhåll gjorts gällande detta hindrar,attsenare
eller i fall försvårar, nyetablering marknaden. Mot den bakgrun-vart
den bör utvärderas och andra lösningar utredas.systemet

frågorFörutom dessa har det frågoruppkommit vissa speciella som
tillämpningen resegarantilagen.rör Det gäller lagens territoriellaav

tillämpning, problem med anledning den ökade gränsöverskridandeav
handeln, vilka kostnader skall ersättningsgilla, gräns-som anses vara
dragningen återförsäljaremellan och fråganpaketresor ocharrangör av

överklagarätten Resegarantinämndens beslut.attom
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territoriellaLagens tillämpning

Expressresor filialerhade i bl.a. Danmark, vilkas verksamhet också
avbröts. Den danska Rejsegarantifonden bekostade med anledning av
konkursen hemtransport för bl.a. hade köpt sinaresenärer som resor

Expressresors filial i Danmark. Rejsegarantifonden har hosgenom
Resegarantinämnden ansökt regressvis ersättning den svenskaom ur
resegarantin för dessa utlägg. Lagstiftningen i Norden inte harmoni-är
serad. Detta aktualiserar resegarantilagens territoriella avgränsning och
därmed beräkningen garantinsäven storlek. Det bör bl.a. analyserasav

garantin skall omfatta såldaendast i Sverige eller skyddetom resor om
skall vidare så. Det kan svårtän avgörat.ex.vara attvara var en

arrangerad.ärresa
Den ökande gränsöverskridande handeln, bl.a. sker via Internet,som

aktualiserar bl.a. frågan köpeavtal skall slutet och därmedettvar anses
frågan tillämplig lag. Denna problemställning dock iövervägsom
andra sammanhang och skall därför inte behandlasnärmare utreda-av
ren.

Möjlighet överklaga Resegarantinämndens beslutatt m. m.

I det nämnda ärendet med anledning Expressresors konkursnyss av
avslog Resegarantinämnden den danska Rejsegarantifondens krav.
Rejsegarantifonden har överklagat beslutet. Länsrätten i Stockholms
län har beslutat överklagandet till prövning i sak,att ta upp trots att
Resegarantinämndens beslut enligt lagen inte får överklagas beslut den

Ö11 juni 1998, målnr 7567-98 E. Länsrätten har till grund för sitt
beslut anfört förbudet överklaga inte förenligtatt medmot att är
EG-rätten och Europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga Ävenrättigheterna och de grundläggande friheterna. dennaom
tolkning skulle visa sig inte riktig bör det utredas nämndensvara om
beslut bör kunna överklagas och vilka konsekvenser sådan fårrätten
för garantisystemet. Det förekommer det osäkert huruvidaäratt en
ställd säkerhet tillräcklig. Ettär problem uppkommer nämn-som om
dens beslut blir möjliga överklaga därför utbetalningär medelatt att av
till de ersättningsberättigade sådanai fall kan ske först då nämndens
beslut har vunnit laga kraft.

Kammarkollegiets beslut enligt resegarantilagen kan vissamed
undantag överklagas till regeringen. Det bör utredas detta ärom en
lämplig ordning eller kollegiets beslut sådan de börärom art attav

föremålkunna bli för domstolsprövning.
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kostnaderErsättningsgilla

skall ersätt-kostnaderfrågan vilkagällerNär det varaansessomom
inteförekommande kravoftaexempelningsgilla kan ansessomsom

inte harpresentkortresegarantiskyddet utnytt-omfattas nämnas somav
frivil-avbokatsförkostnaderbokningjats vid samt resa somenav resa

skallvadtolkningenmedvarit problemdockligt. Det har ansessomav
avbruten.skallfrivilligt och när varaansesresansom

denhurkostnaderersättningsgilla ärfråga gällervadEn annan
nyligenEG-domstolenförhåller sig till denlagstiftningensvenska av

rådets direk-angående tolkningenC-364/96målimeddelade domen av
ochsemesterpaketpaketresor,juni 1990den 13tiv 90/314/EEG omav

artikel 7fastslår domstolen bl.a.domenIandra paketarrangemang. att
erlagda"återbetalningså rekvisitetdirektivet skall tolkasi att av

hotellägareobestånd medförtäcker fall därbelopp arrangörens att en
hem,ochfrån hotelletlämnapaketresaköparehindrar att resaenen av

köpa-inkvarteringen,försåvida inte betalar hotellägarendenne trots att
betalning tillmotsvarande arrangören.har erlagtredan före avresanren

anspråk förfår bl.a.isäkerhetenresegarantilagenI 6 § tasattanges
återresa.och derasunderuppehälleresenärers resan

vilkaoch klargörasanalyserasdetbakgrund börMot denna närmare
behö-lagengarantisystemetomfattaskostnader skall samt omavsom

avseende.förtydligasi dettaver

ochåterförsäljaremellanGränsdragningen arrangör

svårt dradet iblandresegarantilagen kantillämpningenVid attvaraav
förekom-för Detåterförsäljare blirför arrangörnärgränsen en resa.en

återförsäljarenåterförsäljare därochsamarbete mellan arrangörermer
ochbusstransfer,tjänst,till mindreexempelvis lägger t.ex. enen

finnsbusstransfemi vilkenbekräftelseskickar ut resanen egen
sådana gränsdrag-antalresan Etthonom tillmed. Gör det arrangör av

Dekonkurs.medningsfrågor i samband Expressresorsaktualiserades
omprövningnågra falli harResegarantinämnden ochhar behandlats av

går vadochklarläggasbegärts. kan behövaDet gränsennärmare envar
betraktadåterförsäljare tillåtas bli arrangör.kan göra utan att som

Uppdraget

analyseraresegarantisystemet ochsärskild utredare skall utvärderaEn
förslag till lag-så lämnafallet,bör ändras och, ärsystemet nyom om

konkur-administrera,området. enkeltstiftning Systemet bör attvara
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rensneutralt och konsumenterna hög skyddsnivå samtidigtge en som
Ävenkostnaderna för reseföretagen inte blir alltför höga. försäkrings-

lösningar bör Resebranschensövervägas. roll och bör härvidansvar
diskuteras. Vikt skall läggas vid försvårarinte föratt ett system som
nyetableringar små och medelstora företag. I ingåruppdragetav att
analysera Resegarantinämndens roll och uppgifter. Vid utvärderingen
bör kontakter såvälmed resebranschens företrädare konsu-tas som
mentorganisationer och de myndigheter hanterar Vidaresystemet.som
bör utredaren undersöka hur den svenska lagstiftningen området för-
håller sig till lagstiftningen i övriga medlemsstater inom EU och vid
behov kontakter med dessa.ta

Utöver vad skall utredaren analysera följandesagtssom ovan
frågor.

Lagens territoriella tillämpning fråganoch bl.a. lagen omfattar0 om
endast köpta i Sverige eller skyddet skall vidare så.änresor om vara

Vilka kostnader skall ersättningsgilla.0 som anses
Gränsdragningen återförsäljaremellan och paketresor.0 arrangör av
Frågan Resegarantinämndens beslut bör kunna överklagas och0 om

vilka konsekvenser sådan får för garantisystemeträtt fråganen samt om
Kammarkollegiets beslut enligt resegarantilagen bör kunna föremålbli
för domstolsprövning.

För samtliga frågeställningar gäller utredaren vid behov skall läggaatt
fram förslag till lagstiftning, kostnadsberäkningar förslag tillsamt
finansiering.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den oktober1 1999.senast
För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kom-

mittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekven-att
dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23,ser redovisa

jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124 redovisa kon-samt
sekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Inrikesdepartementet
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Enkät

ENKÄT/SVAR A/B/C/D

Datum

ResegarantilagsutredningenBesvaras senast
SegerCohen/LarsDagAtt:1999-07-30

Utrednings-Regeringskansliets
i Malmöavdelning

187Box
Malmö201 21

räkenskaps-Nedanstående uppgifter senasteavser
år/verksamhetsår

verksamhetI Företagets

tillämpligtvidkryssverksamhet sätthuvudsakligaFöretagetsl
alternativ

researrangörorganisera paketresorAtta

SverigeInom

Utomlands

återförsäljarepaketresorb förmedlaAtt

SverigeInom

Utomlands

nämligenAnnan,

Dnågon verksamhetd haftHar
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2 Vilket det vanligasteär vid paketresortransportsättet

EIFlyg

EBuss

Annat, nämligen

Transport jingår

3 Företaget har eller förmedlat årarrangerat sedanresor

4 Företagets omsättning tkr

II Antal resor

5 Totalt antal paketresorresor varav

6 Totalt antal resenärer med paketresorvarav

III Säkerhet

7 Utfärdare säkerhet sätt kryss vid tillämpligt/tillämpligaav alter-
nativ

a Bank

b Försäkringsbolag

c Annan säkerhet

d Företaget har varit befriat från skyldighet ställa säkerhetatt

8 Företaget har ställt säkerhet sätt kryss vid tillämpligt/tillämpliga
alternativ

a Enligt resegarantilagen

b Enligt motsvarande utländsk lagstiftning

Ange nedan i vilket land och vilken fomi säkerhet har ställtsav som

c Företaget har någonställt säkerhet E
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för ställd säkerhet,kostnaderIV Företagets m.m.

resegarantilagensvenskaSäkerhet enligt denA.

tillämpligt/tillämpliga alternativkryss vid9 Kostnader sätt

tkrUppläggningsavgift

tkrGarantiprovision

årDen procentsats per
efter vilken
banken/försäkringsbolaget

garantiprovisionen %beräknat

D någrahaft kostnaderHar

banken/försäkringsbolaget krävt kryss vid10 Säkerhet sättsom
tillämpligt/tillämpliga alternativ

D Spärrade medel tkr

D Företagsinteckning tkr

D Borgensförbindelse tkr

D säkerhet, tkrAnnan

nämligen

D någonHar krävt säkerhet

B. Säkerhet enligt motsvarande utländsk lagstiftning

vid tillämpligt/tillämpliga alternativl l Kostnader sätt kryss

E Uppläggningsavgift tkr
a

D Garantiprovision tkr

D efterDen procentsats per
garantiprovisionenvilken

%beräknats

D tkrAndra kostnader,

nämligen

D någrahaft kostnaderHar
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12 Säkerhet banken/försäkringsbolaget krävt sätt kryss vidsom
tillämpligt/tillämpliga alternativ

EI Spärrade medel tkr

D Företagsinteckning tkr

E Borgensförbindelse tkr

j Annan säkerhet, tkr

nämligen

|:| Har krävt någon säkerhet
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enkäterSammanställning

genomsnittsvärde%antalmkr10ställd säkerhetA svar-
38.900 kr404Uppläggningsavgift

836.700 kr505Garantiprovision
0,64 %6 60garantiprovisionberäknad/Procentsats

10lkostnaderInga
10 enkäterTotalt

genomsnittsvärde%antal10 mkrställd säkerhet 1B svar-
2.413 kr4014Uppläggningsavgift

25.840 kr6724Garantiprovision
1,17 %75garantiprovision 27beräknad/Procentsats

31kostnaderInga
Totalt 36 enkäter 3 svarutan

genomsnittsvärde%mkr antalC ställd säkerhet 0,2 1 svar-
2.965 kr36 47Uppläggningsavgift

68 7.701 kr52Garantiprovision
1,81 %27garantiprovision 49/ beräknadProcentsats

3 4kostnaderInga
Totalt 77 enkäter 3 svarutan

genomsnittsvärdeantal %ställd säkerhet 0,2 mkrD svar-
kr1.69460 32Uppläggningsavgift
kr8.09859Garantiprovision 109

1,70 %garantiprovision 81 44/ beräknadProcentsats
47Inga kostnader

Totalt 186 enkäter 22 svarutan

genomsnittsvärdeantal %Samtliga besvarade enkäter svar
3.260 kr38122Uppläggningsavgift

62 30.742 kr198Garantiprovision
1,54 %170 54Procentsats / beräknad garantiprovision

12 4Inga kostnader
Totalt 317 enkäter 28 svarutan
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Ställd säkerhet l0 mkr 1- 10mkr 0,2-l mkr 0,2 mkr Totalt
Sammanlagtantal företag 14 80 269 866 l 229

tillfrågadeAntal företag 14 53 126 299 492
Antal 10 36 77 186 309svar
Sammanlagtantal 2 089resenärer... 905 1370439 411874 2 625923 6 498 141

med paketresorst 9601 536 309456 73 272 122327 2 465 591...varav
med paketresor% 93,81 22,58 17,79 4,66...varav 37,94

Total omsättning tkr 2506 921 3 698420 613498 1756 049 12318 888
Omsättning/företagtkr 625 092 102734 7 968 9 441 745 235

Bank 27 178 28
Försäkrin sbola 8
Annan 1

frånBefriad sk ldi het 1
Enli arantilrese en...
Enli utländsk tiftnin
Företa har eet n on

Spärrademedel,antal 2 20 31 44 97
Företagsinteckning,antal 0 10 34 55 99
Borgensförbindelse,antal 2 11 20 55 88
Annan såsom...säkerhet; 2 8 16 25 51
Borgen+spärrademedel,antal l
Borgen+företagsinteckning,antal 0
Pantbrevi fasti antal O
Spärrade medehföretagsinteck- 0
ning+pantbrev i fasti antal
Spärrademede1+annansäkerhet l flygplan-
Säkerhethar krävts 4 3 9 26

Or aniserai Sveri e
Or aniserautomlands
FörmedlaSveri
Förmedlautomlands

såsom...Annan;
Har nåe haft verksamheton
Fl
Buss
Båt

å
såsomnnan; ssnin Minibuss-l s

E131..KUNGL
921:1999 .

STOQLZHOlM
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DrabbadeMedierMyndigheter.Ku. debitering elförbrukning.N.av

69. Individen ocharbetslivet.Perspektivpådet Statistikrefonnen.96. Utvärderingochförslagtill
arbetslivetsamtida kring sekelskiñet2000. utveckling.Bilaga:N. Uppsatserskrivnaför

70. Gentekniknärrmden.U. utvärderingen reformen.Ju.av
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sarnhällsorganisationeni vissaregionala116.Den
europeiskastater.

i urval antologinTheEnöversättning av
Intermediate of Government EuropeanLevel

Complexity Ju.States. democracyversus
117. i demokratinstjänst.ForskarvolymVlI.IT

Demokratiutredningen.Ju.
inom18.Kommunaluppdragsverksamhetl

kollektivtrafiken utvärderingav-
törsöksverksamheten.Ju.
Utvärderingen KY. U.119. av
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djur till människa.S.
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