
 

 

P5_TA(2002)0003 

Konsumentinformation och konsumentutbildning (artikel 62 i arbetsordningen) 

Europaparlamentets resolution om allmänna aspekter av konsumentskydd och särskilt 
informationspolitik och utbildning vid tillämpningen av direktiv 90/314/EEG 
(2001/2136(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, 
semesterpaket och andra paketarrangemang1, 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 5 november 1999 om genomförandet av 
direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang i 
Europeiska gemenskapens medlemsstaters nationella lagstiftning (SEK(1999)1800), 

– med beaktande av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i 
konsumentavtal2, 

– med beaktande av sin resolution av den 31 mars 1998 om en förbättring av konsumentens 
säkerhet och rättigheter samt av handelsreglerna i turistsektorn3, 

– med beaktande av rapport CEG 98/16 av den 30 oktober 1998 från gruppen konsumenter i 
Europa (Consumers' in Europe Group), 

– med beaktande av rådets (konsumentfrågor) 2255:e möte i Luxemburg den 13 april 2000, 

– med beaktande av slutsatserna från det rundabordssammanträde som expertgruppen för 
avtal om paketresor hållit, 

– med beaktande av artikel 47.2 och artikel 163 i arbetsordningen, 

– med beaktande av att beslutanderätten delegerats till utskottet för miljö, folkhälsa och 
konsumentfrågor i enlighet med artikel 62 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
(A5-0463/2001), och av följande skäl: 

A. Turismen är en av de ekonomiska och kulturella verksamheter i Europa som för 
närvarande har bästa resultat och framtidsutsikter. 

B. Ett grundläggande mål för direktivet har varit att förse konsumenterna med en enda 
lättillgänglig avtalspart som ensam är ansvarig för hela resepaketet, något som i flera 
medlemsstater inte är allmänt uppfyllt på grund av svårigheterna för konsumenterna att få 
sina rättigheter tillgodosedda. 

                                                 
1  EGT L 158, 23.6.1990, s. 59. 
2  EGT L 95, 21.4.1993, s. 29. 
3  EGT C 138, 4.5.1998, s. 38. 



 

 

C. I flera medlemsstater, däribland Förenade kungariket där fler invånare än i något annat 
EU-land reser utomlands på paketresor, har klagomålen rörande paketresor fortsatt att öka 
kraftigt för varje år. Då 80 procent av klagomålen godkänns av ABTA (de brittiska 
resebyråernas organisation) måste slutsatsen vara att direktivet har misslyckats med att 
framställa regler som räcker till inom EU:s industri för paketresor och i sin nuvarande 
form därmed har svikit konsumenterna. 

D. Ett betydande antal bestämmelser i direktivet medger en vidsträckt tolkning, vilket har lett 
till mycket varierande synsätt mellan medlemsstaterna. 

E. Särskilt införlivandet av artikel 7 i nationell lagstiftning har visat att såväl de säkerheter 
som erbjuds då arrangör eller återförsäljare råkar i obestånd som konsumentskyddet 
varierar betydligt mellan olika medlemsstater. 

F. För närvarande vägrar många researrangörer konsekvent att ta ansvar för brister i 
fullföljandet av åtaganden som avser flygbolag, hotell och andra ombud, även då sådana 
ombud är syskonbolag till samma moderbolag. 

G. I direktivet om paketresor finns inga regler om inställda resor och det finns olika system 
för konsumentskydd i olika medlemsstater i detta avseende. 

H. Direktivet gäller bara flygresor som ingår i en paketresa trots ett ökat antal klagomål från 
konsumenter angående detta. 

I. Problem med oklart konsumentskydd skulle kunna uppstå i samband med köp av 
paketresor över nationsgränserna via Internet. 

J. Paketresor äger ofta rum över nationsgränserna och därför måste konsumentskyddet vara 
gränsöverskridande och inte lyder under subsidiaritetsprincipen.  

K. Det är viktigt att man effektivt tar itu med missförhållanden och brister i detta direktiv 
innan kandidatländerna ansluts för att inte problemen skall bli ännu större. 

1. Parlamentet rekommenderar att direktivet uppdateras, att dess tillämpningsområde 
utvidgas, att tillämpningen skärps och att det åter görs till en prioriterad fråga, 

2. begär att de nuvarande stora variationerna i medlemsstaternas tolkning skall minskas 
betydligt för att göra konsumentskyddet lika verksamt inom hela EU, 

3. begär att EG-domstolens rättspraxis beaktas och kodifieras i det nya direktivet, 

4. begär att direktivets tillämpningsområde utvidgas som ett erkännande av att uppsvinget på 
senare tid när det gäller lågprisflyg och bokningar via Internet har uppmuntrat fler 
konsumenter att boka sin semester i separata delar i stället för att köpa hela paketresor; 
konstaterar att det skulle vara olämpligt med en högre grad av konsumentskydd i fråga om 
paketresor än för andra slags fritidsresor som är inköpta i förväg, 

5. föreslår att en sådan förbättring skulle bestå i att möjliggöra införlivande av resepaket på 
under 24 timmar i direktivets tillämpningsområde, 

6. begär att de rättsliga följderna av att åsidosätta skyldigheterna rörande information och 
öppenhet anges tydligare i det nya direktivet, 



 

 

7.  begär bättre och kanske nyare definitioner och klargöranden av termer såsom ”totalpris”, 
”resepaket”, ”i förväg ordnad” och ”konsument”, 

8. begär större tydlighet beträffande det exakta ansvaret för arrangörer och/eller återförsäljare 
vid brister eller oriktigheter i uppfyllandet av avtal oavsett om arrangören eller 
återförsäljaren har tillhandahållit den aktuella tjänsten direkt eller inte, 

9. kräver tydligare och mer fullständig ersättning till konsumenter om avtalet upphävs av 
arrangören och/eller återförsäljaren, med ersättning till arrangören och/eller återförsäljaren 
vid tydligt bevisad skada, 

10. kräver att konsumenternas rättigheter enligt nationell lagstiftning inte begränsas genom 
oskäliga undantagsbestämmelser eller bestämmelser som kan göra det svårare för 
konsumenter att kräva ersättning, 

11. uppmanar med bestämdhet medlemsstaterna att inrätta något slags statligt garanterad 
reservfond i kombination med säkerheter som lämnas av den berörda researrangören som 
stöd för reglerna för konsumentskydd i enlighet med artikel 7; insisterar på att 
konsumenterna inte skall behöva lägga ut kostnaden för hemtransport i händelse av 
arrangörs och/eller återförsäljares obestånd, 

12. uppmanar med bestämdhet medlemsstaterna att se till att konsumenterna blir mer 
medvetna om sina lagstadgade rättigheter till ersättning och hur de kan göra anspråk på 
dessa rättigheter, 

13. konstaterar att många klagomål från konsumenter fortfarande härrör från konsumenters 
missräkning till följd av vilseledande eller ofullständig information; begär att minimiregler 
för information skall ses över och gälla allt beskrivande eller säljfrämjande material, och 
inte bara själva semesterbroschyren, 

14. uppmanar att arrangören och/eller återförsäljaren skall vara skyldiga att informera 
konsumenten om eventuella omständigheter som han eller hon vet kan påverka 
semesternöjet (t.ex. pågående byggarbeten på hotellet, i området och/eller i närheten av 
det), 

15. rekommenderar att artikel 4.2 b, i vilken det anges att konsumenten skall få del av 
avtalsvillkoren innan avtalet ingås, ändras till att konsumenten skall få en kopia av 
arrangörens och/eller återförsäljarens bokningsbekräftelse och kontraktsvillkoren i dess 
helhet inom sju dagar efter det att konsumenten har undertecknat ett sådant avtal, 

16. uppmanar arrangören att i enlighet med artikel 4.5 informera konsumenten om eventuella 
betydande ändringar i något av de väsentliga semesteravtalsvillkoren senast 14 dagar före 
avresedatum, 

17. uppmanar medlemsstaterna att i högre grad anpassa sig till gemensamt överenskomna 
regler för klassificering av inkvartering för att undvika att konsumenter vilseleds och/eller 
förvirras, 

18. begär strängare regler avseende tillägg för personer som reser ensamma, tillägg som inte 
bara bestraffar ensamstående föräldrar och äldre människor utan också ibland helt orimligt 
medför sämre inkvartering, 



 

 

19. begär att mer information ges om tillgången till semesterinkvartering för konsumenter 
med funktionshinder samt att alla medlemsstater antar fler gemensamma definitioner av 
olika aspekter, exempelvis rullstolsanpassningar, 

20. begär att artikel 5.1 förstärks och att där anges mer detaljerade krav avseende 
semesterindustrins skyldigheter när det gäller att förse konsumenter med allsidig och för 
semestermålet lämplig hälsoinformation, 

21. begär att bestämda gränser sätts för tilläggsavgifter efter upprättande av avtal, eller för 
flytande prissättning på grund av föregivna och eventuella ändringar i växelkurser, 
bränsle, skatter etc. med ett brytdatum som ligger minst 30 dagar före avresedatum, 

22. uppmuntrar kommissionen att med kraft gå vidare i riktning mot slutförandet av ”ett 
gemensamt europeiskt luftrum”, vilket skulle kunna bidra betydligt till att minska 
flygförseningar och en av de huvudsakliga anledningarna till klagomål från konsumenter, 

23. uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och 
medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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