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VURDERING AV BEHOVET FOR Å STYRKE FLYPASSASJERENES BESKYTTELSE
VED KONKURS I FLYSELSKAPER

Det vises til Departementets brev av 11. august d.å.

På vegne av medlemmene i HSH Reise — Utland hitsettes følgende:

EU rapporten er omfattende, og, som Departementet selv påpeker, lite
konkluderende. Vi finner det noe vanskelig å ta spesifikk stilling til de
forskjellige delene av rapporten da dette betinger en dypere kjennskap til
drifting av flyselskap enn hva vår organisasjon besitter. Dog vil vi fremheve
følgende:

Det må være formålstjenelig for alle parter å arbeide både for forebyggende
løsninger og å gi kundene bedre rettigheter ved flykonkurser. Vi må tilkjennegi
at vi ser store problemer med å peke på forebyggende løsninger, i det
flyselskapenes konkurranse seg i mellom er en av de viktigste faktorene når det
gjelder både likviditets- og inntjeningsproblemer. Forebyggende tiltak vil
antakelig svært lett kunne skape subsidieringsproblematikk, eller andre
problemstillinger knyttet til både nasjonal og europeisk konkurranselovgivning.
Konklusjonen blir følgelig at det mest adekvate innsatsområdet må være å
bedre passasjerenes rettigheter.
Det er et uomtvistelig faktum at de aller fleste av Europas flyselskap har en
meget anstrengt økonomi. Vi vet også at store investeringer i ny flypark vil
påføre flyselskapene ytterligere kostnader i årene som kommer, og at allerede
bestilte fly vil føre til en økt overkapasitet i flymarkedet fra 2012. Faren for
økninger i antallet flykonkurser i forbindelse med dette er derfor absolutt til
stede. Videre vet vi at økte flybillettpriser som følge av bl.a. kommende CO2
avgifter etc., vil gå ut over etterspørselen, og forsterke den problematikk
flyselskapene allerede er inne i. Det er derfor meget sannsynlig at ti-tusner av
europeiske flypassasjerer vil bli rammet av flykonkurser som vil påføre dem
økonomiske tap.
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Verken reisebyråene eller flyselskapene kan gi informasjoner om hvilken risiko
de forskjellige flyselskapsalternativene representerer m.h.t. fare for konkurser.
Skulle man unntaksvis ha slik informasjon, og videreformidle denne, ville man
også veldig fort komme i en ansvarsposisjon vis a vis vedkommende flyselskap.
Gjeldende IATA avtale pålegger også reisebyråene å selge IATA flyselskapenes
billetter på en ikke-diskriminerencle basis.
Slik konkurransen mellom flyselskapene fremtrer, er det svært viktig å gi
samme trygghet ved valg av "billige produkter " i forhold til dyre.
Passasjerrettigheter/Luftfartslovgivningen diskriminerer ikke billige produkter i
forhold til de dyrere tjenestene, og det er viktig at dette videreføres også i en
forbrukerbeskyttelse ved konkurser. Flypassasjerer vil pr. definisjon være
uprioriterte kreditorer i det man alltid betaler en flytjeneste på forhånd. Å gi
aksept for at såkalte lavprisselskap skal kunne fri seg fra forpliktelser under
henvisning til at de representerer et svært billig produkt, er ikke forenlig med
de overordnede prinsipper omsetning av tjenester, herunder flytjenester,
bygger på.

Den danske løsningen er kjent for oss, og vi har en vektig innvendig mot den
løsningen man har valgt i Danmark: Konkursgarantien gjelder bare ovenfor
privatreisende, noe som vi anser som helt uakseptabelt i Norge. Næringslivet er
storforbruker av flytjenester og har like liten mulighet til å vurdere den
finansielle situasjonen hos de enkelte flyselskap som det en vanlig forbruker
har. Næringslivet i Norge benytter seg av reisebyråer i stor utstrekning, og vi
vet at det er reisebyråene som sannsynligvis må ta det økonomiske tapet en
flykonkurs betyr. Reisebyrået vil ofte ha betalt for billettene til det
konkursrammede flyselskapet før flyreisen skulle ha vært gjennomført, mens
bedriftskunden har kreditt til etter den planlagte reisedato. Flyselskapet vil
altså ha fått sine penger og kunden vil nekte å betale byrået da tjenesten
uteblir som følge av konkursen.
Det siste motargumentet mot den danske løsningen er at det i veldig mange
tilfelle vil være et skjønnsmessig spørsmål om det er en yrkesreise eller en ren
ferie- og fritidsreise. Erfaringsmessig er det mange reisende som kombinerer
fritidsformål med yrkesreiser. Et kunstig skille mellom disse kategoriene vil
skape en rekke administrative belastninger, og prinsippet vil vanskelig bli
forstått av det reisende publikum.
En garantiordning for flykonkurser gjennom Reisegarantifondet etter samme
mønster som for Pakkereisereisearrangører, anser vi dog som både praktisk og
gjennomførbar.
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