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Finansinspektionens remissvar på slutbetänkandet Ny 
resegarantilag (SOU 2016:84) /Fi2016/04295/KO 

 
Finansinspektionens synpunkter  

Finansinspektionen (FI) ser fördelar med den föreslagna öppna lösningen 
jämfört med övriga alternativ, men anser att förslaget har vissa brister som bör 
få uppmärksamhet i den fortsatta lagstiftningsprocessen. 
 
En sådan är enligt FI:s mening att den föreslagna öppna lösningen kan medföra 
olämplig asymmetri som en följd av att olika kategorier av producenter av 
garantitjänst kan väljas. Det gäller researrangörernas och konsumenternas 
insyn i processen om beslut om eventuell ersättning. Det gäller även 
möjligheterna och vägarna att överklaga sådana beslut. Likartade 
ersättningsfall kan riskera att behandlas signifikant olika, beroende på val av 
kategori av producent för resegarantitjänsten. 
 
FI kan vidare notera att lösningen kan komma att påverka myndigheternas 
arbete, bland annat FIs. Detta då en researrangör på samma sätt som 
förekommit på bl. a. sjöfartsområdet kan anlita en försäkringsgivare utanför 
EES. I de fallen har det inneburit svårigheter för Transportstyrelsen att bedöma 
om en fullgod försäkring har tecknats. FI har då fått bistå Transportstyrelsen 
för att få information om försäkringsgivaren. Detta är i regel tidskrävande 
eftersom det ofta saknas etablerade former för samverkan med 
tillsynsmyndigheter utanför EES.  Motsvarande situation kan tänkas uppstå för 
Kammarkollegiet och FI om researrangörer väljer att teckna 
resegarantiförsäkringar i tredje land. 
 
Att den öppna lösningen blir mer komplex och att utländsk försäkring kan bli 
en frekvent lösning leder potentiellt till mer arbete för FI som kan behöva 
resursförstärkningar för detta, vilket bör avspeglas i analysen av konsekvenser 
av en ny resegarantilag. 
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