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Muu asiaMnrovvvvom leverantörer av kombinerade resetjänster Utgiven i Helsingfors den 20 december 2017

921/2017

Lag
om leverantörer av kombinerade resetjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag gäller tillhandahållande av sådana paketresor och sammanlänkade resear-
rangemang som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster
(901/2017) (tillhandahållande av kombinerade resetjänster).

Med tillhandahållande av kombinerade resetjänster jämställs i denna lag tillhandahål-
lande av flygtransporter till konsumenter, om transporten tillhandahålls av någon annan
än ett lufttrafikföretag.

Bestämmelser om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift som ska betalas till staten för
tillsynen över de säkerheter som leverantörer av kombinerade resetjänster ställer och i
händelse av leverantörens insolvens finns i lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsav-
gift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017).

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) näringsidkare en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som

vid ingående av avtal som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om kombinerade re-
setjänster agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverk-
samheten, oavsett om personen agerar i egenskap av researrangör, reseförmedlare, aktör
som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller i egenskap av re-
setjänsteleverantör,

2) resenär en person som med en näringsidkare önskar ingå ett avtal som omfattas av
tillämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster eller som har rätt att resa på
grundval av ett sådant avtal,

3) researrangör en näringsidkare som kombinerar paketresor som omfattas av tillämp-
ningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster och säljer eller på något annat sätt
erbjuder sådana paketresor antingen direkt eller genom en annan näringsidkare eller till-
sammans med en annan näringsidkare eller som överför resenärens uppgifter till en annan
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näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 §
1 mom. 5 punkten i lagen om kombinerade resetjänster,

4) aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang en näring-
sidkare som underlättar uppkomsten av sådana sammanlänkade researrangemang som av-
ses i 4 § i lagen om kombinerade resetjänster,

5) reseförmedlare en sådan annan näringsidkare än en researrangör som säljer eller på
något annat sätt erbjuder av en researrangör kombinerade paketresor som omfattas av til-
lämpningsområdet för lagen om kombinerade resetjänster,

6) leverantör av kombinerade resetjänster en researrangör eller en aktör som underlät-
tar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller en sådan i Finland etablerad re-
seförmedlare som är verksam för en sådan researrangörs räkning som är etablerad utanför
Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte
själv i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) har ställt en sådan säkerhet som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlän-
kade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv
90/314/EEG (paketresedirektivet),

7) insolvens det att resetjänsterna, till följd av likviditetsproblem hos leverantören av
kombinerade resetjänster, inte fullgörs, inte kommer att fullgöras eller kommer att fullgö-
ras endast delvis eller när tjänsteleverantörerna kräver att resenärerna betalar för tjänsterna,

8) hemtransport transport av resenären till avreseplatsen eller någon annan plats som
avtalsparterna har kommit överens om.

2 kap.

Insolvensskydd och säkerheter

3 §

Ställande av säkerhet

En i Finland etablerad researrangör ska ställa en säkerhet som säkerställer återbetalning
av betalningar för paketresor som gjorts av resenärer eller för deras räkning till den del
som tjänsterna enligt avtalet inte fullgörs till följd av researrangörens insolvens. Om trans-
port av resenärer inbegrips i paketreseavtalet, ska säkerheten också täcka hemtransport av
resenärerna.

En i Finland etablerad aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade resear-
rangemang ska ställa en säkerhet som säkerställer återbetalningen av alla betalningar som
aktören fått av resenärerna till den del som en resetjänst som ingår i ett sammanlänkat re-
searrangemang inte fullgörs till följd av aktörens insolvens. Om aktören ansvarar för trans-
port av resenärer, ska säkerheten också täcka hemtransport av resenärerna.

En sådan utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
etablerad researrangör som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning i Finland eller
på något annat sätt riktar sådan verksamhet till Finland, eller en aktör som underlättar an-
skaffning av sammanlänkade researrangemang i Finland och inte har ställt säkerhet i en-
lighet med paketresedirektivet i en EU- eller EES-stat ska ställa säkerhet i enlighet med 1
och 2 mom.

En i Finland etablerad reseförmedlare som agerar för en sådan utanför Europeiska uni-
onen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad researrangörs räkning som
inte själv har ställt säkerhet i enlighet med artikel 17 i paketresedirektivet ska ställa säker-
het både i händelse av sin egen insolvens och i händelse av huvudmannens insolvens.

En i denna paragraf avsedd säkerhet ska ställas hos Konkurrens- och konsumentverket.
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4 §

Godtagbar säkerhet

Säkerheter godkänns av Konkurrens- och konsumentverket. Som säkerhet ska godkän-
nas en borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring

1) vars utfärdare har sin hemort i en EU- eller EES-stat,
2) vars utfärdare Konkurrens- och konsumentverket anser kunna fullgöra sin betal-

ningsskyldighet, och
3) vars ansvarsbelopp Konkurrens- och konsumentverket bedömer räcka till för betal-

ning av de fordringar som avses i 3 §.
Säkerheten ska vara effektiv och omfatta skäligen förutsebara kostnader. Säkerheten

ska vara tillgänglig kostnadsfritt.
Resenärer ska omfattas av insolvensskydd som fullgörs genom att säkerhet ställs obe-

roende av deras bostadsort och avreseort, oberoende av var paketresan eller resetjänsten
som ingått i ett sammanlänkat researrangemang har sålts och utan hänsyn till i vilken EU-
eller EES-stat det organ som ansvarar för insolvensskyddet är beläget.

5 §

Villkor för säkerheten

Av villkoren för säkerheten ska framgå åtminstone följande:
1) att Konkurrens- och konsumentverket kan kräva att betalningsförpliktelserna full-

görs genast när leverantören av kombinerade resetjänster blir insolvent,
2) att säkerheten upphör att gälla tidigast tre månader från den tidpunkt då Konkurrens-

och konsumentverket av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig anmälan om att den
upphör,

3) att Konkurrens- och konsumentverket kan säga upp säkerheten tre månader efter att
verket har konstaterat att den som ställt säkerheten inte kan fullgöra sin betalningsskyldig-
het,

4) att säkerheten ska täcka resenärernas fordringar enligt denna lag som uppkommit
under säkerhetens giltighetstid och de fordringar som uppkommit innan säkerheten trädde
i kraft, och

5) att de betalningar som erläggs ur säkerheten avgiftsfritt ska betalas till de bankkon-
ton som Konkurrens- och konsumentverket specificerat.

6 §

Ömsesidigt erkännande av insolvensskydd

Researrangörer som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning i Finland eller på nå-
got annat sätt riktar sådan verksamhet till Finland, eller aktörer som underlättar anskaff-
ning av sammanlänkade researrangemang i Finland, vilka är etablerade i någon annan EU-
eller EES-stat än Finland är inte skyldiga att ställa säkerhet i Finland, om researrangören
eller aktören har ställt säkerhet i enlighet med lagstiftningen i etableringslandet.

7 §

Sänkning av säkerheten

Konkurrens- och konsumentverket ska på ansökan av en leverantör av kombinerade re-
setjänster minska säkerhetsbeloppet, när sökanden visar att sökanden uppfyller följande
villkor:

1) det egna kapitalet hos leverantören av kombinerade resetjänster överstiger värdet av
den säkerhet som myndigheten har bestämt för leverantören,
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2) värdet av omsättnings- och finansieringstillgångarna hos leverantören av kombine-
rade resetjänster under den pågående och de två föregående räkenskapsperioderna har va-
rit minst lika stort som värdet av det kortfristiga främmande kapitalet enligt bokslutet
(utredning om likviditet), och

3) leverantören av kombinerade resetjänster under de senaste fem räkenskapsperioder-
na inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att fullgöra sina skyldig-
heter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslös-
hetsförsäkringspremier samt avgifter som Tullen tar ut.

Säkerheten minskas med det belopp med vilket det egna kapitalet hos leverantören av
kombinerade resetjänster överstiger den säkerhet som bestämts. Den sänkta säkerheten
ska dock utgöra minst 50 procent av beloppet av den godkända säkerheten.

8 §

Tillsyn över den sänkta säkerheten

Om en leverantör av kombinerade resetjänster har fått sin säkerhet sänkt ska leverantö-
ren två gånger om året till Konkurrens- och konsumentverket lämna en av en revisor be-
styrkt beräkning av beloppet av eget kapital och en utredning om likviditeten samt en mo-
tiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten.

Konkurrens- och konsumentverket ska återkalla sänkningen av säkerheten, om leveran-
tören av kombinerade resetjänster underlåter att lämna in de upplysningar som nämns i
1 mom. eller om leverantören inte längre uppfyller de villkor som anges i 7 § 1 mom.

9 §

Konstaterande av insolvens och användning av säkerheten

Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om användning av säkerheten, när ver-
ket har konstaterat att leverantören av kombinerade resetjänster är insolvent.

10 §

Betalning av fordringar till resenärer samt ordnande av hemtransporter

Säkerheten används för att till resenärerna betala sådana fordringar som säkerställts ge-
nom säkerheten samt för ordnande av hemtransporter av resenärer.

En resenär ska hos Konkurrens- och konsumentverket yrka på användning av säkerhe-
ten för betalning av sin fordran. Yrkandet ska framställas inom sex månader från den dag
då leverantören av kombinerade resetjänster konstaterades vara insolvent. Förhandsbetal-
ningar ska betalas tillbaka utan onödigt dröjsmål efter resenärens yrkande.

Konkurrens- och konsumentverket ordnar vid behov hemtransporten av resenärerna.
Verket ska lämna upplysningar och instruktioner om hemtransporten till resenärerna per-
sonligen och utan dröjsmål efter det att leverantören av kombinerade resetjänster har kon-
staterats vara insolvent. Om Konkurrens- och konsumentverket inte har tillgång till en re-
senärs kontaktuppgifter, ska verket publicera information om hemtransporten på sin
webbplats eller på ett motsvarande sätt som är lättillgängligt för allmänheten.

En resenär har inte rätt till ersättning med stöd av denna lag, om fordringar som säker-
ställts genom i 3 § avsedd säkerhet betalas till resenären med stöd av någon annan lag eller
med stöd av ett avtal. Resenären har inte heller rätt till ersättning för hemtransporter, om
han eller hon utan grundad anledning låter bli att följa de instruktioner som Konkurrens-
och konsumentverket gett om hemtransporterna.
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11 §

Betalning av hemtransporter och fordringar av statens medel

Konkurrens- och konsumentverket får inom ramen för statsbudgeten betala kostnader
för hemtransporter av statens medel, om det är nödvändigt för en snabb hemtransport av
resenärer. Konkurrens- och konsumentverket får inom ramen för statsbudgeten betala re-
senärers andra fordringar av statens medel, om den ställda säkerheten inte räcker till för
betalning av alla fordringar eller om fordringarna inte kan betalas ur säkerheterna utan
onödigt dröjsmål efter resenärens begäran.

Kostnaderna för hemtransporter och ersättningar som betalats till resenärer ersätts till
staten ur säkerheterna.

12 §

Skyldighet att anmäla ändringar som påverkar säkerheten

Leverantörer av kombinerade resetjänster ska utan dröjsmål till Konkurrens- och kon-
sumentverket anmäla sådana ändringar i verksamhetens art eller omfattning som kan på-
verka skyldigheten att ställa säkerhet, säkerhetens storlek eller godkännandet av säkerhe-
ten.

3 kap.

Registrering av dem som är skyldiga att ställa säkerhet

13 §

Register över dem som är skyldiga att ställa säkerhet samt registeranmälan

I syfte att utföra sina uppgifter enligt denna lag ska Konkurrens- och konsumentverket
föra ett register över sådana leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att
ställa säkerhet med stöd av 3 § (registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet).

Den som har för avsikt att tillhandahålla kombinerade resetjänster och som är skyldig
att ställa säkerhet ska göra en anmälan hos Konkurrens- och Konsumentverket för att bli
införd i registret. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 15 § 1 mom. 1–6 punk-
ten. Till anmälan ska det fogas ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande
offentligt register, en utredning över att registreringsavgiften har betalats samt en motive-
rad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten.

14 §

Förutsättningar för registrering

Konkurrens- och konsumentverket ska registrera en anmälare i registret över dem som
är skyldiga att ställa säkerhet, om anmälaren

1) har fullgjort skyldigheten att ställa säkerhet,
2) inte har försatts i konkurs och, när det är fråga om en fysisk person, har uppnått myn-

dighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, och
3) under de föregående tre åren inte upprepade gånger eller i betydande grad har för-

summat att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsav-
gifter, lagstadgade olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som
Tullen tar ut.
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15 §

Uppgifter som införs i registret och anmälan om ändringar

I registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet antecknas
1) en fysisk persons fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas,

födelsedatum samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller nå-
gon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer el-
ler någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

3) ett marknadsföringsnamn som en fysisk eller en juridisk person använder,
4) uppgift om huruvida näringsidkaren är en researrangör, är en reseförmedlare för en

researrangör som är etablerad utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller är en aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade rese-
arrangemang,

5) uppgift om huruvida näringsidkaren tillhandahåller flygtransporter i enlighet med
1 § 2 mom.,

6) vem som har utfärdat säkerheten och säkerhetens ansvarsbelopp,
7) registerbeteckning och datum för registreringen,
8) skälet till och tidpunkten för avförande ur registret.
I registret ska det också antecknas uppgifter om dem som enligt 22 § 1 mom. har med-

delats förbud att tillhandahålla kombinerade resetjänster. Uppgiften ska strykas ur regist-
ret när tre år har förflutit från utgången av det år då förbudet meddelades.

Konkurrens- och konsumentverket ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de
uppgifter som införts i registret. Om underrättelsen om ändring gäller att någon upphör
med att tillhandahålla kombinerade resetjänster, ska underrättelsen innehålla en av en re-
visor bestyrkt redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan
komma att fullgöras ur säkerheten.

16 §

Utlämnande av uppgifter ur registret

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av en utskrift eller göras
allmänt tillgängliga via ett elektroniskt datanät eller annars lämnas ut i elektronisk form.
Uppgift om personbeteckning får dock lämnas ut enligt denna lag endast om uppgiften
lämnas ut i form av en utskrift eller en teknisk upptagning och om den som får uppgiften
har rätt att behandla personbeteckningar med stöd av 13 § i personuppgiftslagen
(523/1999) eller med stöd av någon annan lag.

17 §

Avförande ur registret

Konkurrens- och konsumentverket ska avföra en leverantör av kombinerade resetjäns-
ter ur registret, om den registrerade inte längre uppfyller de förutsättningar för registrering
som anges i 14 § eller har upphört med sin verksamhet.
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4 kap.

Tillsyn och tvångsmedel

18 §

Tillsyn

Konkurrens- och konsumentverket samt regionförvaltningsverken utövar tillsyn över
att denna lag följs.

19 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna ska leverantörer av kombinerade resetjänster på begä-
ran till Konkurrens- och konsumentverket samt till regionförvaltningsverket lämna de
handlingar och uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

Leverantörer av kombinerade resetjänster ska till Konkurrens- och konsumentverket
lämna ett fastställt bokslut inom en månad från fastställandet av bokslutet samt på de tider
som Konkurrens- och konsumentverket satt ut lämna en motiverad redogörelse för verk-
samheten för bedömningen av säkerheten. I samband med bokslutet ska det också lämnas
in uppgifter om arten och omfattningen av de kombinerade resetjänster som tillhandahål-
lits under den avslutade räkenskapsperioden.

20 §

Rätt att få uppgifter av myndigheter

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket har, trots sekre-
tessplikten och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter, rätt att av andra
myndigheter och av dem som sköter offentliga uppdrag avgiftsfritt få de uppgifter som är
nödvändiga för tillsynen samt för utredning av förutsättningarna för registrering och för
utredning av förutsättningarna för avförande ur registret. Uppgifterna kan lämnas till Kon-
kurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket också med hjälp av en tek-
nisk anslutning eller annars på elektronisk väg.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverket får trots sekretessbe-
stämmelserna lämna ut sådana uppgifter om en leverantör av kombinerade resetjänster
som verket fått vid tillsynen till andra myndigheter eller dem som sköter offentliga upp-
drag, om det är nödvändigt för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter, samt till åklagaren
för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utred-
ning av brott.

22 §

Tvångsmedel

Om en sådan leverantör av kombinerade resetjänster som är skyldig att ställa säkerhet
inte har ställt säkerhet eller om den ställda säkerheten inte längre kan godkännas, ska Kon-
kurrens- och konsumentverket förbjuda näringsidkaren att bedriva sådan näringsverksam-
het som avses i denna lag.
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Om en leverantör av kombinerade resetjänster försummar en skyldighet enligt 12 §,
13 § 2 mom., 19 eller 25 §, kan Konkurrens- och konsumentverket uppmana leverantören
att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Konkurrens- och konsumentverket kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses
i denna paragraf med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

23 §

Tvångsmedel i vissa gränsöverskridande fall

Konkurrens- och konsumentverket kan vidta de åtgärder som anges i 22 § även på an-
sökan av en sådan utländsk myndighet eller organisation som avses i 2 § i lagen om gräns-
överskridande förbudsförfarande (1189/2000), om verksamhet som har sitt ursprung i Fin-
land strider mot bestämmelserna i kapitel V, kapitel VI och artikel 20 i kapitel VII i pake-
tresedirektivet sådana de har genomförts nationellt i den lag som blir tillämplig.

24 §

Inledande av ett förbudsföreläggande utomlands

Bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att inleda ett förbudsföreläg-
gande i en annan EU- eller EES-stat finns i lagen om gränsöverskridande förbudsförfaran-
de.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §

Revisor och bokföring

En sådan leverantör av kombinerade resetjänster som enligt revisionslagen (1141/2015)
ska ha en revisor ska till de redogörelser som med stöd av 8 och 19 § i denna lag ska läm-
nas till Konkurrens- och konsumentverket foga ett revisorsutlåtande där revisorn bestyrker
att uppgifterna i redogörelsen är korrekta. Andra leverantörer kan i stället för ett sådant
utlåtande lämna en av styrelsen och verkställande direktören undertecknad handling som
bestyrker att uppgifterna är korrekta. Till den handlingen ska det fogas ett utlåtande som
motsvarar det ovan avsedda utlåtandet och som har upprättats och med underskrift be-
styrkts av den som ansvarar för den bokföringsskyldiges ekonomiförvaltning.

En leverantör av kombinerade resetjänster ska ordna sin bokföring så att alla de avgifter
som betalats för kombinerade resetjänster och tjänster i anslutning till dessa innan resan
inletts i realtid framgår av bokföringen. I övrigt föreskrivs om bokföring i bokföringslagen
(1336/1997).

26 §

Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för resetjänstbrott finns i 30 kap. 3 a § i strafflagen (39/1889)
och bestämmelser om resetjänstförseelse i 30 kap. 3 b § i den lagen.

Den som bryter mot ett förbud eller underlåter att följa en uppmaning som har medde-
lats med stöd av denna lag och har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma
gärning, om vitet har utdömts till betalning genom ett lagakraftvunnet beslut.
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27 §

Ändringssökande

Beslut som avses i 17, 22 och 23 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av Konkurrens- och konsumentverket får omprövning begä-
ras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med
anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslut som Konkurrens- och konsumentverket har fattat med stöd av 4, 9 och 17 § ska
iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestäm-
mer något annat.

28 §

Central kontaktpunkt

Konkurrens- och konsumentverket är den centrala kontaktpunkt som avses i artikel 18
i paketresedirektivet. Den centrala kontaktpunkten har till uppgift att underlätta det admi-
nistrativa samarbetet mellan EU- och EES-staterna samt tillsynen över leverantörer av
kombinerade resetjänster som är verksamma i dessa stater genom att fullgöra de skyldig-
heter att lämna information som avses i den nämnda artikeln.

Om Konkurrens- och konsumentverket ifrågasätter insolvensskyddet för en leverantör
av kombinerade resetjänster, ska verket begära utredning av den EU- eller EES-stat där
leverantören är etablerad. Konkurrens- och konsumentverket ska svara på förfrågningar
från andra medlemsstater så snart det är möjligt, dock första gången senast den femtonde
vardagen efter mottagandet av begäran.

29 §

Delegation

I anslutning till Konkurrens- och konsumentverket kan det finnas en delegation för
kombinerade resetjänster, som tillsätts av arbets- och näringsministeriet för tre år i sänder.

Delegationen har till uppgift att följa utvecklingen inom turismen och tillämpningen av
och tillsynen över denna lag, ge utlåtanden samt komma med förslag och ta initiativ till
utvecklande av lagstiftningen och tillsynen.

Delegationen består av en ordförande och minst fem andra medlemmar av vilka en är
vice ordförande. Vice ordföranden och de andra medlemmarna ska ha personliga supple-
anter. Medlemmarna i delegationen ska vara väl förtrogna med frågor som hänför sig till
kombinerade resetjänster.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra
medlemmar är närvarande.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

30 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
Genom denna lag upphävs lagen om paketreserörelser (939/2008).
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921/2017  
31 §

Övergångsbestämmelser

En anmälan om ställande av säkerhet och en registeranmälan som avses i 13 § 2 mom.
får tas upp till behandling före ikraftträdandet av denna lag. Säkerheten kan godkännas
och anmälaren kan föras in i registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet efter
ikraftträdandet av denna lag.

Uppgifterna om en sådan idkare av paketreserörelse som vid ikraftträdandet av denna
lag är införd i registret över paketreserörelser enligt lagen om paketreserörelser och som
är skyldig att ställa säkerhet i enlighet med denna lag och har ställt en säkerhet som kan
godkännas, överförs till det register som avses i denna lag.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver sådant tillhandahållande av kombi-
nerade resetjänster som kräver ställande av säkerhet och registrering enligt denna lag får
fortsätta med sin verksamhet tills beslutet om godkännandet av säkerheten och införandet
i registret har fattats, om säkerheten ställs och den registeranmälan som avses i 13 §
2 mom. görs inom två månader från ikraftträdandet.

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Jari Lindström
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