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Høringssvargjennomføringav nytt pakkereisedirektivi norsk rett
Forbrukerrådetvisertil brev fra Barne- og likestillingsdepartementetav 30. juni 2017 med frist for kommentartil
høringsnotatetden 15. september2017.
Forbrukerrådetarbeiderfor økt f orbrukerinnflytelsei samfunnet,og ønskerå bidra til en forbrukervennligutvikling
innenfor pakkereisedirektivetsområde.
Direktivet videreføreri stor grad gjeldenderett. Påenkelte punkter vil imidlertid direktivet virke innskrenkendepå den
reisendesrettigheter sammenlignetmed gjeldenepakkereiselov.Etter Forbrukerrådetssyn vil det væreuheldig
dersomforbrukervernet,slik det er innarbeideti pakkereiselovenog tilhørendepraksis,vil måtte vike tilbake for et
direktiv som ikke stiller sammekrav til forbrukerbeskyttelse.
Forbrukerrådetvil derfor oppfordre departementettil å benytte segav mulighetentil å videreføregjeldenderett så
langt det lar seggjøre,slik at forbrukerrettigheterikke går tapt ved gjennomføringenav det nye direktivet.

2. Direktivets harmoniseringsnivå,virkeområder og definisjoner mv.
2.2 Virkeområde
Departementet foreslårat direktivetsvirkeområdegjennomføresi ny lov om pakkereiseog reisegaranti,men ønskerå
gjøreunntak for transportdelenav en pakkereisehvor gjeldenderett foreslåsvidereført.
Forbrukerrådeter enig i departementetsforslagom å videreføreregleneom reisegarantiog tvisteløsningfor
transportdelenav pakkereiseri ny pakkereiselov.Forbrukerrådeter imidlertid av den oppfatningat utvidelsenav
direktivetsvirkeområdeogsåbør omfatte pakkreiselignendereiser til personligbruk, slik at nåværendepakkereiselov
§ 11-1 t redje ledd ogsåvidereføresi ny lov. Etter Forbrukerrådetssyn vil det væreuheldigom passasjerersom kjøper
en reise,som har vesentligelikheter med en pakkereise,ikke skulleha den sammeinsolvensbeskyttelse
som ved kjøp
av en pakkereise.
Behovetfor insolvensbeskyttelse
for pakkelignendereisermå sesi sammenhengmed at direktivetsdefinisjonerav
pakkereiseog sammensatte reisearrangementer sværtdetaljerte. Selvom direktivet er ment å favne videre enn
pakkereisebegrepet
i gjeldendepakkereiselov,vil de konkret definisjoneneav pakkereiseog sammensatte
reisearrangementkunnevirke mot sin hensiktfordi de i større grad åpner for å omgåelse.Dennæringsdrivendevil for
eksempelkunne utnytte 24 timers-fristen ved bestillingav pakkereisegjennomlenkedebestillingsprosesser
i art. 3 nr.
2 v) og sammensattereisearrangementi art. 3 nr. 5 b), ved at personalia/betalingsopplysningerikke overføreseller
tilbud om målrettet kjøp av ytterligere reisetjenesteikke fremsettesfør etter utløpet av dennefristen.
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Kommisjonenhar i tillegg vist til at det er avdekketet tomrom mellom definisjonenav pakkereiserog sammensa
tte
reisearrangement.Det kan derfor ikke utelukkesat en pakkelignendereise vil falle utenfor beggedefinisjoneneuten
at det har vært intensjonen.
Enutvidelseav virkeområdetsom foreslått over vil utgjøre en sikkerhetsventil.For å sikre at den reisendes
beskyttelsesnivåikke skalgå tapt, vil det etter Forbrukerrådetsynværenødvendigå videreførebestemmelseni
pakkereiseloven§ 11-1 t redje ledd, i tillegg til bestemmelsenom transportdelenav pakkereiseri § 11-1 første ledd, se
ogsåpkt. 9.2.
2.3 Definisjoner
Departementetforeslårå innføre alle definisjonenei direktivet i ny lov. Direktivet er totalharmonisertog det er ikke
adgangtil å ha avvikendedefinisjoner.Forbrukerrådethar derfor valgt å kommenterebetydningenav definisjonene
der det naturlig hører hjemmemed unntak av definisjonenav formidler og manglendesamsvar.
2.3.10.Formidler
Formidlerdefineresi lovutkastet § 5 nr. 9 som en annennæringsdrivendeenn arrangørensom selgereller tilbyr for
salgpakkereisersom er satt sammenav en arrangør.Etter Forbrukerrådetssynkan det værenoe uklart hva som ligger
i begrepet«tilbyr for salg».Det er ikke uvanligat en næringsdrivendeformidler pakkereiservia en nettportal eller
plattform, uten selvå inngåavtalemed den reisende eller uten å motta betaling.SlikForbrukerrådetforstår vil også
dissenæringsdrivendeansessom formidlere uten at dette kommer tydelig frem. Forbrukerrådetmener derfor det er
behovfor en presiseringav definisjonenpå dette punkt.
Definisjonenburde ogsåutvides i tråd med det som fremgår i fortalen punkt 22. Her trekkesgrensenmellom arrangør
og formidler, og det siesuttrykkelig at formidler er ansvarligdersomingenannennæringsdrivendeopptrer som
arrangør.Dessutenpresiseresat formidler har ansvaruansett hva han/hun kaller segeller markedsførersegsom.
2.3.14.Manglendesamsvar
Forbrukerrådetstøtter departementetsforslagom å erstatte begrepet«manglendesamsvar»med «mangel»i ny
pakkereiselov.

3. Forhåndsopplysningerog krav til avtalen
3.1. Opplysningskrav
før avtaleom pakkereiseinngås
For å kunne foreta en kvalifisertbeslutninger det er viktig at den reisendegis opplysningerom pakkereisenfør
avtaleninngås.Dette stiller krav til når opplysningeneskalgis,hvemsom skalgi opplysningene,hvordanopplysningen
skalgisog hvilke opplysningersom skalgis.
Forbrukerrådetslutter segtil departementetsforslagom gjennomføringav direktivets bestemmelserom
forhåndsopplysningeri ny pakkereiselov,samt departementetsforslagom å innføre språkkravved avtaler om
pakkereisersom inngåsved fjernsalgeller salgutenom faste forretningslokaler.
Når det gjelderkravenetil forhåndsopplysningerstiller direktivet ikke noen krav til opplysningergitt i kataloger,
brosjyrereller annet informasjonsmateriell
, slik som etter gjeldendepakkereiselov§ 3-2. I fortalen punkt 26 fremgår
at grunnleggendeopplysningersom forekommeri annonser,på arrangørensnettsted eller i brosjyrersom en del av
opplysningenefør avtaleinngås,bør værebindendesåfremt arrangørenikke har forbeholdt segretten til å gjøre
endringer,og endringeneformidlespå en klar, forståeligog tydelig måte før avtaleninngås.I følge kommisjonenvil ny
kommunikasjonstekn
ologi gjøre det enkelt å foreta oppdateringer,slik at det ikke lengerer behovfor å fastsette
særligeregler om brosjyrer.Departementetvil på dennebakgrunnikke videreførekravenetil opplysningeri kataloger
og brosjyrer.
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Etter Forbrukerrådetssyn vil imidlertid mulighetenesom ligger i kommunikasjonsteknologien
understrekebehovetfor
særligeregler om opplysningersom er gitt i markedsføringsmateriell.
Hyppigeoppdateringerav annonserog
nettsider, kan lett føre til at det oppstårforvirring og t vil med hensyntil hvilke opplysningersom faktisk er gitt.
Opplysningeri markedsføringenvil ofte væreavgjørendefor om den reisendeønskerå gå videre med bestillingen.
Dersomdet ikke stilleskrav til denne typen forhåndsopplysningerrisikererman at arrangørenstår fritt til å gi
opplysningeri markedsføringensom de senereikke er bundet av. Det er nærliggendeå tenke seget eksempelhvor
opplysninger i markedsføringenlokker til segreisende,som på et seneretidspunkt i bestillingsfasenblir stilt overfor
andre opplysningerenn de som fremgikkav markedsføringen,og som i mellomtiden ogsåkan ha blitt endret uten
varseltil den reisende.
Forbrukerrådeter skeptisketil en slik ordningog mener det vil innebæreet stort tap for de reisendeog tilsvarende
stor ansvarsfraskrive
lse for arrangørendersomforhåndsopplysningeri annonser,på nettsider og i kataloger/brosjyrer
ikke skalansessom en del av avtalen.Forbrukerrådetkan ikke se at bestemmelsenei direktivet art. 6 og 7 i
tilstrekkeliggrad klargjørat forhåndsopplysningene
uansett, hvordande er fremkommet, skalutgjøre en del av
pakkereiseavtalen.For å sikre kommisjonensføringerom at forhåndsopplysningerbør værebindende,mener
Forbrukerrådetat dette bør fremgåuttrykkelig av den nye loven. Forbrukerrådetforeslårderfor å videreføre
bestemmelseni pakkereiseloven§ 3-2, og kan ikke se at en slik videreføringvil væretil hinder for gjennomføringenav
direktivet, jf. fortalen punkt 26.

5. Opphørav avtale før pakkereisenbegynner
5.1 Denreisendesrett til avbestillingmv.
5.3 Arrangørensadgangtil å avlyseen pakkereise
Direktivet art. 12 nr. 2 gir den reisenderett til å avbestillereisenuten å måtte betale gebyrdersomdet inntreffer
uunngåeligeog ekstraordinæreomstendigheterpå bestemmelsesstedet
eller i dets umiddelbarenærhet som i
vesentliggrad påvirkergjennomføringenav pakkereiseneller transportenav personertil bestemmelsesstedet.
Forbrukerrådetbemerkerat kravet om innvirkningpå gjennomføringenav pakkereiseneller persontransporten
innebæreren innskrenkningav den reisendesavbestillingsadgang
etter gjeldendepakkereiselov,og at det ikke er stilt
noe tilsvarendekrav om innvirkningfor arrangørensavlysningsadgang
på sammegrunnlagart. 12 nr. 3 b). Dette
innebærerat det oppståren skjevhetmellom partenesrett til å avbestille/avlysereisensom er til ugunstfor den
reisende.
Forbrukerrådetforutsetter at tilsvarendeinnvirkningskravogsåer ment å skullegjeldefor arrangørenuten at det er
kommet til uttrykk i direktivet. Selvom direktivet er totalharmonisertog det ikke er adgangtil å fravike ordlydeni
direktivet, ber Forbrukerrådetdepartementetvurderemulighetenfor å innføre et tilsvarendeinnvirkningskravi
lovutkastet§ 22 nr. 2.
5.2 Angrerett
Direktivet åpner for at medlemslandeneinnfører nasjonaleregler om angrerett på pakkereisersom inngåsutenfor
faste forretningslokaler.Etter departementetsvurderingvil avbestillingsreglene
gi den reisendetilstrekkeligadgangtil
å komme løs fra avtalen.Departementeter heller ikke kjent med at noen av de nordiskelandenehar planlagtå
innføre angrerett og foreslårderfor ikke å benytte segav denneadgangen.
Forbrukerrådetmener departementetbør benytte segav adgangentil å innføre angrerett ved kjøp av pakkereiser
utenfor fast forretningslokaler.Selvom regleneom avbestillingi stor grad vil gi den reisendemulighet for å si segløs
fra avtalen,vil det medføre et gebyrfor den reisendesom ikke er tilfellet ved bruk av angrerett. Hensynetbak
angrerettener at den som har inngått en avtaleutenom fast utsalgssted,ikke nødvendigvishar fått tid til å områ seg
før avtalener inngått, og derfor vederlagsfritt skalkunne gå å avtalen.Avbestillingsreglene
kan derfor ikke erstatte
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regleneom angrerett. Erfaringerfra Pakkereiseklagenemnda
viserogsåat det er behovfor angrerett ved kjøp av
pakkereiserutenfor faste forretningslokaler,i tillegg til regleneom avbestilling.1
Salgav pakkereiserutenfor fast forretningslokalerretter segi tillegg ofte mot sårbaregrupper av forbrukere,f.eks.
eldre som inviterestil å delta på ulike arrangementerog tema-kveld hvor salgav pakkereiserer en underliggende
agenda. Etter Forbrukerrådetssyn er det viktig å ivareta det særskiltevernet som ligger i angreretten.Forbrukerrådet
kan heller ikke se at hensynettil like regler i de nordiskelandenebør gå på bekostningav norskeforbrukere.

7. Sammensattreisearrangement
Forbrukerrådetsoppfatninger at innføringenav begrepetsammensattereisearrangementvil svekkeden reisende
rettigheter sammenlignetmed gjeldenderett. Forbrukerrådetsbekymringknytter segførst og fremst til de åpenbare
utfordringenemed å fastslånår det foreliggeret sammensattreisearrangementfordi dette vil ha betydningfor om, og
eventuelt hvilke bestemmelseri direktivet som kommer til anvendelse.I tillegg vil de detaljerte kravenetil et
sammensattreisearrangementkunne føre til en omgåelseav direktivet, se nærmereredegjørelsefor dette under pkt.
2.2.
Det vil væreavgjørendebåde for de næringsdrivendeog de reisendeå vite hvilke rettigheter og plikter som til enhver
tid gjelder.Inntil det foreliggeravklarendeEU-praksis,eller kommisjonenhar kommet med ytterligere uttalelser, vil
det væreopp til den enkeltenæringsdrivendeå vurderehvorvidt det er formidlet et sammensattreisearrangement.
Dette vil i sin tur kunne føre til en vilkårligpraksisog uforutsigbarhetfor den enkelte reisende.For å sikreat
anvendelsenav direktivet skjeri tråd med bestemmelsenebør det utarbeidesnærmereretningslinjerfor
praktiseringenav de enkelte bestemmelsenefør loven trer i kraft.

8. Særligom formidleren
Direktivet overlater ti l medlemsstatenå avgjørehvorvidt formidleren skalholdesansvarligfor gjennomføringenav
pakkereisen.Departementethar etter en grundigavveiningkommet til at formidleansvaretbør innføresi ny
pakkereiselov.
Forbrukerrådetslutter segtil departementets vurderingerom gjennomføringav formidleransvaretmed utvidelsenav
de plikter det innebærer. Innføringenav formidleransvaretvil i stor grad videreføreformidlerensplikter etter
gjeldendepakkereiselov,forskjellener i hovedsakat formidleren pli kter å stille reisegarantifor mottatt betaling.
Formidlerensansvarfor gjennomføringav pakkereiserble innført ved pakkereiseloveni 1995og er en veletablert
praksissom det bør væretungtveiendegrunnertil for å fravike. Forbrukerrådetkan ikke se at formidlerensplikt til å
stille reisegarantier særligtyngendeettersom formidleren kan unngåplikten ved ikke å motta betaling.Sammenlignet
med den reisendestap av beskyttelsedersomformidleransvaretikke skullegjennomføres,vil den reisendestap av
beskyttelseklart overveieformidlerensplikt til å stille reisegaranti.
Det har stor praktiskbetydningfor den reisendeå kunne forholde segtil to næringsdrivende,spesieltfordi det kan
væreuklart for den reisendehvem som er formidler og hvem som er arrangør, og fordi en og sammenæringsdrivende
kan opptre både som arrangørog formidler i ulike sammenhenger.

9. Reisegaranti
Reisegarantiordningen
er en veletablertog velfungerendeordning som etter Forbrukerrådets synkan videreføresi
tråd med forslagetfra departementet.
9.2 Reisegarantifor sammensatte reisearrangemente
r
1

Sakerbehandletav Pakkereiseklagenemnda
PRKN
-2016-16, PRKN
-2016-54, PRKN
-2016-72.
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Kravetom reisegarantifor sammensattereisearrangementvil i mangetilfeller erstatte regleneom reisegarantifor
pakkelignendereiser etter gjeldendepakkereiselov.Definisjonenav sammensattereisearrangementvil likevel
innebæreat reiser som tidligere var å ansesom pakkelignendereiserikke vil utgjøre sammensattereisearrangement,
slik at den næringsdrivendeikke lengervil væreforplikt et å stille reisegaranti.
Konsekvensen
av en slik løsningvil væreat de reisendegis ulik beskyttelseved kjøp av ellerslike reisetjenester, men
hvor avtaleneer inngått på ulike måter. En slik forskjellsbehandlingvil virke tilfeldig og kan ikke seså væretråd med
konkurransehensynet
som ble lagt til grunn for innføringenav sammensattereiser.Påtilsvarendemåte som den
næringsdrivendetidligere har kunnet unngåkravet om insolvensbeskyttelse
ved å ikke å oppfylle kravenetil
pakkereise,vil den næringsdrivendefortsatt kunne unngåkravet om insolvensbeskyttelse
ved ikke å oppfylle kravene
til et sammensattreisearrangement.
For den som har kjøpt en pakkelignendereise,men som ikke oppfyller kravenetil sammensatt reise,vil behovetfor
insolvensbeskyttelse
fortsatt væretilstede. Forbrukerrådetmener derfor bestemmelseneom reisegarantifor
pakkelignendei pakkereiseloven§ 11-1 tredje ledd bør videreføresi ny lov, se pkt. 2.2 om utvidelseav direktivets
virkeområde.
9.3 Reisegarantifor transportdelenav en pakkereise
Regelenom reisegarantifor «seatonly»-reiser ble innført for å sikreat passasjerersom kun betalte for flybilletten av
en pakkereise,skulleha den sammesikkerhetensom passasjere
r som betalt e for hele pakkereisendersomarrangøren
skullegå konkurs.Forbrukerrådetmener det er viktig å opprettholde sammebeskyttelsesnivåfor dennegruppen
reisendesom etter gjeldenderett og støtter departementetsforslagom å videreføreordningen.

10. Alminneligebestemmelser
10.6.Endringeri andre regelverk
Direktivet art. 27 nr. 2 endrer forbrukerrettighetsdirektivetslik at det bare er pakkereisersom er unntatt fra
direktivetsvirkeområdet.Det vil si at sammensattereisearrangementog transportdelen av pakkereiseromfattes av
forbrukerrettighetsdirektivet.Flereav bestemmelsenei forbrukerrettighetsdirektivetskallikevelgjeldefor
pakkereiser,slik som medlemslandenesmulighet til å stille krav til hvilket språkforhåndsopplysningerskalgis på og
skriftligebekreftelseved avtaleinngåelseper telefon. Departementet foreslårderfor at unntaket for pakkereiseri ny
angrerettlov§ 2 bokstavd ikke omfatter regleneom uanmodettelefonsalgetter angrerettloven§ 10 første ledd og
språkkravi angrerettloven § 8 tredje ledd.
Forbrukerrådetslutter segtil departementetsbegrunnelseog forslagom å videreføredagenskrav om skriftlig
bekreftelseved avtaleinngåelseper telefon, men stiller spørsmålved om gjennomføringenav et slik krav i
angrerettloven er tilstrekkelig.Angrerettloven§ 10 gjelder ved uanmodettelefonsalg.Det vil si at kravet om skriftlig
bekreftelseikke omfatter de tilfellene der forbrukerenselvtar kontakt med arrangøreneller formidler for avtale om
pakkereise.Det antasat den overveiendedelen av pakkereiserhvor avtaleinngåelseskjer per telefon, skjer etter
henvendelsefra den reisendeselvog ikke ved uanmodettelefonsalg.For å unngåtvil med hensyntil krav om
skriftlighet bør kravet gjennomføresi ny pakkereiselov.

Vi håper departementetvil ta med segvåre betraktingeri det videre arbeidet med å gjennomføre
direktivet i norsk rett.

Vennlighilsen
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