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St.prp. nr. 13

(2006–2007) 

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS

komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming 


i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 

27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale 


styresmakter med ansvar for handheving av 

forbrukarvernlovgjeving


Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, 

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Stoltenberg II)


Bakgrunn 

EØS-komiteen vedtok 7. juli 2006 å endre vedlegg 
XIX til EØS-avtala (Forbrukarvern) til å omfatte 
forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 
om samarbeid mellom nasjonale styresmakter 
med ansvar for handheving av forbrukarvernlov
gjeving (forordninga om forbrukarvernsamar
beid). Ettersom gjennomføringa i norsk rett krev 
lovendringar, er det naudsynt med samtykke frå 
Stortinget til godkjenning av avgjerda i EØS-komi
teen i medhald av § 26 andre leddet i Grunnlova. 

Avgjerda i EØS-komiteen og forordning (EF) 
nr. 2006/2004 i uoffisiell norsk omsetjing følgjer 
som trykte vedlegg til proposisjonen. 

Nærmare om forordninga 

Forordninga inneheld nye materielle reglar om 
handheving av forbrukarvernlovgjeving som er 
basert på fellesskapsregelverket. Bakgrunnen for 
forordninga er at Europakommisjonen i oktober 

2001 la fram ei grønbok om forbrukarvern (KOM 
(2001) 531 endeleg utgåve). Grønboka drøftar kor 
naudsynt det er med nye materielle regler når det 
gjeld urimeleg handelspraksis og ei meir effektiv 
handheving av forbrukarvernlovgjevinga. Som eit 
ledd i oppfølginga av grønboka gjorde Europakom
misjonen framlegg om forordninga i juli 2003, og 
27. oktober 2004 vart ho vedteken av Europakom
misjonen og Europaparlamentet. 

Hovudinnhaldet i forordninga er: 
–	 Plikt til å etablere offentlege handhevingssty

resmakter («rette styresmakter»). 
–	 Plikt til å utstyre desse med bestemte hand

hevingsverkemiddel, m.a. rett til å hente inn 
opplysningar som er naudsynte, utføre kontrol
lar på staden, leggje ned forbod mot lovstridige 
handlingar og fastsetje økonomiske sanksjonar 
ved brot på reglane, ev. ved brot på forbodsved
tak. 

–	 At handhevingsstyresmaktene skal utveksle re
levant informasjon om lovstridige handlingar, 
både på eige initiativ og på førespurnad frå sty
resmaktene i andre statar. 

2 



2 St.prp. nr. 13	 2006–2007 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forord
ning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av 

forbrukarvernlovgjeving 

–	 At styresmaktene skal hjelpe kvarandre ved un
dersøkingar med sikte på å setje i verk tiltak og 
gjere forbodsvedtak. 

–	 Etablering av eit sentralt kontaktorgan i kvar 
stat. Samarbeidet mellom styresmaktene skal 
samordnast og kommuniserast gjennom desse 
kontaktpunkta. 

–	 Informasjon om samarbeidet skal leggjast inn i 
ein database som er tilgjengeleg berre for 
handhevingsstyresmaktene, og som skal admi
nistrerast av Europakommisjonen. 

–	 Etablering av ein komité m.a. for handsaming 
av spørsmål som oppstår i samband med bru
ken av forordninga. Komiteen vart skipa i star-
ten av 2006 og omfattar representantar frå Eu
ropakommisjonen og styresmaktene i med
lemsstatane. EØS-EFTA-statane er òg inviterte 
til møte, men har ikkje stemmerett. Komiteen 
fungerer som eit forum for analyse, tilsyn, pro
blemløysing og ikkje-lovgjevingsmessige tiltak. 

I eit vedlegg til forordninga er det ført opp 15 direk
tiv og forordningar som gjeld forbrukarvern. Det 
er berre dei nasjonale føresegnene som gjennom
fører desse direktiva og forordningane, og som har 
som mål å verne dei kollektive interessene til for
brukarane, som er omfatta av samarbeidet. Noreg 
har gjennomført alle dei 15 direktiva og forordnin
gane i ei rekkje ulike lover og forskrifter som høy
rer inn under ulike sektorar. Mellom anna er 
område som marknadsføring av kreditt, regulering 
av reklame både i kringkastings-, tobakks-, lækje
middel- og alkoholregelverket, forbrukarkontrak
ter som er inngått utanfor fast utsalsstad og gene
relle reglar om villeiande marknadsføring, omfatta. 

Forordninga gjeld berre for grenseover
skridande saker. Lovbrotet må ramme forbrukarar 
med bustad i ein annan medlemsstat enn der lov
brotet har funne stad, eller der ansvarleg nærings
drivande for lovbrotet er etablert eller der provma
terialet for lovbrotet finst. Eit praktisk døme kan 
vere at spanske time-sharetilbydarar opererer på 
den norske marknaden og tilbyr kontraktar som er 
i strid med direktiv 94/47/EF om vern av kjøparen 
ved inngåing av time-sharekontraktar. 

Forordninga tok til å gjelde innanfor EU 29. 
desember 2005. Føresegnene om ymsesidig hjelp, 
dvs. det praktiske samarbeidet mellom handhe
vingsstyresmaktene, skal gjennomførast frå 29. 
desember 2006. Fristen for Noreg til å gjennom
føre forordninga er 7. januar 2007. 

3 Avgjerda i EØS-komiteen


I samsvar med avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 
av 7. juli 2006 skal vedlegg XIX til EØS-avtala (For
brukarvern) endrast. 

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 
2006 inneheld ei innleiing og fire artiklar. I innlei
inga vert det vist til EØS-avtala, og særleg artikkel 
98, som gjer det mogleg å endre vedlegga til avtala 
gjennom avgjerd i EØS-komiteen. 

Artikkel 1 slår fast at i vedlegg XIX til EØS
avtala etter nr. 7e (europaparlaments- og rådsdirek
tiv 1999/44/EF) skal nytt nr. 7f lyde: 

«7f. 32004 R 2006: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. okto
ber 2004 om samarbeid mellom nasjonale sty
resmakter med ansvar for handheving av for
brukarvernlovgjeving (forordninga om forbru
karvernsamarbeid) (EUT L 364 av 9.12.2004, s. 
1)». 

Artikkel 2 fastset at teksta til rettsaktene på 
islandsk og norsk, som vil verte kunngjorde i EØS
tillegget til Tidend for Den europeiske union, skal 
gjelde. 

Artikkel 3 slår fast at avgjerda tek til å gjelde 8. 
juli 2006 på det vilkåret at EØS-komiteen har mot
teke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala. 

Artikkel 4 slår fast at avgjerda i EØS-komiteen 
skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tilleg
get til Tidend for Den europeiske unionen. 

4 Tilhøvet til norsk rett 

Gjennomføringa av forordninga i norsk rett krev 
lovendringar. 

Barne- og likestillingsdepartementet har 22. 
september 2006 fremja Ot.prp. nr. 102 (2005-2006) 
om lov om endringar i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om 
kontroll med marknadsføring og avtalevilkår (mar
knadsføringslova) og einskilde andre lover (kring
kastingslova, lækjemiddellova, alkohollova og 
tobakksskadelova). Her vert det gjort framlegg om 
at forordninga vert innlemma i marknadsførings
lova slik ho er. For å stette minstekrava i forord
ninga med omsyn til handhevingstiltak som skal 
kunne setjast i verk av dei rette styresmaktene, 
vert det òg gjort framlegg om einskilde endringar 
i sektorlovgjevinga som rører ved desse, dvs. mar
knadsføringslova, kringkastingslova, lækjemiddel
lova, alkohollova og tobaksskadelova. 

Samferdselsdepartementet vil fremje ein eigen 
Ot.prp. om endringar i luftfartslova, som vil utstyre 
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Luftfartstilsynet med den kompetansen som er 
naudsynt etter forordninga. 

Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Forordninga fører med seg ei plikt for Noreg til å 
syte for handsaming av saker etter oppmoding frå 
handhevingsstyresmaktene i andre EØS-statar der 
norske næringsdrivande gjer lovbrot som rammar 
utanlandske forbrukarar. Tilsvarande vil handhe
vingsstyresmakter i andre EØS-statar ha plikt til å 
hjelpe norske styresmakter med å stoppe lovbrot 
frå utlandet som rammar norske forbrukarar. I til
legg vil forordninga medføre bruk av ressursar til 
innrapportering, informasjonsutveksling, delta-
king i komiteen osv. 

Det vert gjort framlegg om at Barne- og likestil
lingsdepartementet får makt til å oppnemne dei 
styresmaktsorgana som skal delta i samarbeidet 
etter forordninga. Det vert rekna som føremålsten
leg at dei styresmaktsorgana som i dag handhevar 
det einskilde regelverket som vert omfatta av sam
arbeidet etter forordninga, vert oppnemnde som 
styresmakter under forordninga. Desse er:  
– Forbrukarombodet 
– Medietilsynet 
– Statens lækjemiddelverk 
– Sosial- og helsedirektoratet 

Vidare har Samferdselsdepartementet gjort fram
legg om at Luftfartstilsynet skal oppnemnast som 
styresmakt til å handheve regelverket om rettane 
til flypassasjerar. Seinare kan det òg verte aktuelt å 
oppnemne Lotteritilsynet som styresmakt når det 
gjeld å handheve forbodet mot visse pyramidelik
nande omsetnadssystem i direktivet om urimeleg 
handelspraksis. 

Forordninga krev òg at det skal peikast ut eit 
sentralt kontaktorgan som skal vere ansvarleg for 
samordning av saker etter forordninga på nasjonalt 
plan. Det vert rekna som mest føremålstenleg at 
Forbrukarombodet får denne funksjonen fordi det 
er Forbrukarombodet som i alle høve vil handsame 
hovudtyngda av inn- og utgåande saker etter for
ordninga. 

Forbrukarombodet vil måtte rekne med auka 
saksmengd ved gjennomføringa av forordninga 

fordi Forbrukarombodet vil handheve hovuddelen 
av den forbrukarvernlovgjevinga som er omfatta 
av forordninga. Under dette skal Forbrukarombo
det handheve direktiv 2005/29/EF om urimeleg 
handelspraksis hjå verksemder, som m.a. på bak
grunn av det vide omfanget sitt vil kunne medføre 
ein del saker som vil falle inn under forordninga. 
Dette direktivet skal nyttast frå 12. desember 2007, 
og Utanriksdepartementet fremjer ein eigen 
St.prp. om dette. I den grad gjennomføringa av for
ordninga vil føre til auka saksmengd innanfor 
ansvarsområdet til dei andre rette styresmaktene, 
vil Ombodet òg få kontakt med desse i rolla si som 
sentralt kontaktorgan. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) er 
det gjort framlegg om ei styrking på kr 1,75 mill. 
på driftsbudsjettet til Forbrukarombodet i 2007. Ei 
grunngjeving for dette er at Forbrukarombodet 
mellom anna skal ta hand om nye oppgåver som 
følgje av gjennomføringa av forordninga om for
brukarvernsamarbeid. 

Når det gjeld Medietilsynet, Statens lækjemiddel
verk, Sosial- og helsedirektoratet og Luftfartstilsynet, 
vil forordninga neppe føre til større økonomiske og 
administrative konsekvensar. 

Forordninga etablerer ingen nye plikter eller 
rettar for private. Siktemålet er å sikre ei effektiv 
og harmonisert handheving av eksisterande regel
verk. Gjennomføringa av forordninga er difor ikkje 
venta å få administrative eller økonomiske konse
kvensar av noko omfang for private. 

6 Konklusjon og tilråding 

Forordninga vil gjere det lettare å stoppe lovbrot 
frå utanlandske næringsdrivande som rammar nor
ske forbrukarar. Det er i samsvar med norske 
interesser at Noreg tek del i det europeiske nett
verket av handhevingsstyresmakter som skal 
handheve forbrukarregelverk på tvers av lande
grensene. 

Barne- og likestillingsdepartementet tilrår at 
Noreg godkjenner avgjerda i EØS-komiteen om 
endring av vedlegg XIX til EØS-avtala om innlem
ming av forordning (EF) nr. 2006/2004 om samar
beid mellom nasjonale styresmakter med ansvar 
for handheving av forbrukarvernlovgjeving. Utan
riksdepartementet sluttar seg til dette. 
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Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komi
teen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i 
EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
samarbeid mellom nasjonale styresmakter med 
ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/ 
2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom 
nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving, i samsvar med eit vedlagt 
forslag. 

Forsalg 

til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS
komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala 

av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om 
samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for hand

heving av forbrukarvernlovgjeving 

I 

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om inn-
lemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjo
nale styresmakter med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgjeving. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1) Avtalens vedlegg XIX er endret ved EØS-komi

teens beslutning nr. 43/2005 av 11. mars 20051. 
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 
håndheving av forbrukervernlovgivning (for
ordningen om forbrukervernsamarbeid)2 skal 
innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE: 
Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XIX etter nr. 7e (europaparla
ments- og rådsdirektiv 1999/44/EF) skal nytt nr. 7f 
lyde: 
«7f. 32004 R 2006: Europaparlaments- og råds

forordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 
2004 om samarbeid mellom nasjonale myn
digheter med ansvar for håndheving av for
brukervernlovgivning (forordningen om for

1 EUT L 198 av 28.7.2005, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 
38 av 28.7.2005, s. 26. 

2 EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

brukervernsamarbeid) (EUT L 364 av 
9.12.2004, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EF) nr. 2006/2004 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal 
gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 8. juli 2006, forutsatt 
at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 
avtalens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, 7. juli 2006. 

For EØS-komiteen 
Formann 
Oda Helen Sletnes 
EØS-komiteens sekretærer 
Ø. Hovdkinn M. Brinkmann 

3 Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av

27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter 


med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning 

(forordningen om forbrukervernsamarbeid)


EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra den økono

miske og sosiale komité1, 
etter samråd med Regionkomiteen, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2512 og 
ut fra følgende betraktninger: 

1) I rådsresolusjon av 8. juli 1996 om samarbeid 
mellom forvaltingar om handhevinga av regel
verket for den indre marknaden3 erkjente Rå
det at det er behov for en fortsatt innsats for å 
bedre samarbeidet mellom forvaltningene, og 
oppfordret medlemsstatene og Kommisjonen 
til å undersøke muligheten av å styrke forvalt
ningssamarbeidet om håndhevingen av regel
verket, og se dette som en prioritert sak. 

2) Eksisterende nasjonale bestemmelser om 
håndheving av regelverket som beskytter for
brukernes interesser er ikke tilpasset proble
mene knyttet til håndheving i det indre marked, 
og det er i dag umulig å få til et effektivt og vir
kningsfullt samarbeid på dette området. Disse 
vanskelighetene er til hinder for at offentlige 
håndhevingsmyndigheter kan samarbeide om 
å påvise og etterforske overtredelser innenfor 
Fellesskapet av regelverket som beskytter for
brukernes interesser, og sikre stans eller for-
bud. Resultatet er at det ikke finnes noen effek
tiv håndheving over landegrensene, og dermed 
kan selgere og leverandører unngå håndheving 
ved å flytte på seg innenfor Fellesskapet. Dette 
fører til konkurransevridning for lovlydige sel
gere og leverandører som driver virksomhet 
enten på nasjonalt plan eller over grensene. 

1	 EUT C 108 av 30.4.2004, s. 86. 
2	 Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. oktober 2004. 
3	 EFT C 224 av 1.8.1996, s. 3. 

Vanskelighetene med grensekryssende hånd
heving svekker forbrukernes tillit til tilbud over 
landegrensene, og dermed også deres tillit til 
det indre marked. 

3) Det er derfor hensiktsmessig på den ene side å 
gjøre det lettere for offentlige myndigheter 
med ansvar for håndheving av regelverket som 
beskytter forbrukernes interesser å samarbei
de når de skal håndtere overtredelser innenfor 
Fellesskapet, og på den annen side å bidra til at 
det indre marked virker på en tilfredsstillende 
måte, til at håndhevingen av regelverket som 
beskytter forbrukernes interesser er konse
kvent og holder en høy standard, og til kontroll 
med at forbrukerne har et økonomisk vern. 

4) Fellesskapets regelverk inneholder bestem
melser om samarbeidsnettverk som skal sikre 
forbrukerne et vern ut over det rent økonomis
ke, ikke minst på det helsemessige området. 
Nettverk opprettet ved denne forordning og 
disse andre nettverkene bør utveksle opplys
ninger om beste praksis. 

5) Virkeområdet for bestemmelsene om gjensidig 
bistand i denne forordning bør begrenses til 
overtredelser innenfor Fellesskapet av Felles
skapets regelverk som beskytter forbrukernes 
interesser. En effektiv håndtering av overtre
delser på nasjonalt plan bør sikre at nasjonale 
transaksjoner og transaksjoner innenfor Felles
skapet behandles likt. Denne forordning berø
rer ikke Kommisjonens ansvar med hensyn til 
medlemsstatenes overtredelser av Fellesska
pets regelverk, og den gir heller ikke Kommi
sjonen myndighet til å stanse overtredelser 
innenfor Fellesskapet som er definert i denne 
forordning. 

6) For å beskytte forbrukerne mot overtredelser 
innenfor Fellesskapet må det opprettes et nett
verk mellom offentlige håndhevingsmyndighe
ter i hele Fellesskapet. Disse myndighetene 
har behov for et minstemål av felles etterfors
knings- og håndhevingsmyndighet for å kunne 
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anvende denne forordning på en effektiv måte 
og avskrekke selgere eller leverandører slik at 
de ikke gjør seg skyldige i overtredelser innen
for Fellesskapet. 

7) For å kunne sikre forbrukerne vern og et indre 
marked som virker på en tilfredsstillende måte, 
er det helt avgjørende at vedkommende myn
digheter har mulighet for å samarbeide fritt og 
på gjensidig grunnlag ved å utveksle opplysnin
ger, påvise og etterforske overtredelser innen
for Fellesskapet og treffe tiltak med sikte på å 
oppnå stans eller forbud. 

8) Vedkommende myndigheter bør også gjøre 
bruk av annen myndighet eller andre tiltak som 
de har til rådighet på nasjonalt plan, herunder 
myndighet til å ta ut tiltale eller henvise saker til 
straffeforfølgning som følge av en anmodning 
om gjensidig bistand, med sikte på umiddelbart 
å stanse eller forby overtredelser innenfor Fel
lesskapet, når det er hensiktsmessig. 

9) Opplysninger som utveksles mellom vedkom
mende myndigheter, må være omfattet av de 
strengeste garantier for fortrolig behandling og 
taushetsplikt for å sikre at etterforskningen 
ikke kompromitteres eller at selgeres eller le
verandørers omdømme ikke lider skade på feil
aktig grunnlag. Europaparlaments- og rådsdi
rektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om be
skyttelse av fysiske personer i forbindelse med 
behandling av personopplysninger og om fri ut
veksling av slike opplysninger4 og europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 
18. desember 2000 om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av per
sonopplysninger i Fellesskapets institusjoner 
og organer og om fri utveksling av slike opplys
ninger5 bør få anvendelse i forbindelse med 
denne forordning. 

10)Håndhevingsproblemene stanser ikke ved Den 
europeiske unions grenser, og Fellesskapets 
forbrukere må beskyttes mot uærlige nærings
drivende etablert i tredjestater. Det er derfor 
behov for å framforhandle internasjonale avta
ler med tredjestater om gjensidig bistand ved 
håndheving av regelverket som beskytter for
brukernes interesser. Forhandlinger om slike 
internasjonale avtaler bør, på de områder som 
kommer inn under denne forordning, skje på 
fellesskapsplan for å sikre et best mulig vern for 
Fellesskapets forbrukere og et tilfredsstillende 
håndhevingssamarbeid med tredjestater. 

4	 EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). Endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

5	 EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

11)Medlemsstatenes håndhevingsvirksomhet 
knyttet til overtredelser innenfor Fellesskapet 
bør samordnes på fellesskapsplan med sikte på 
å bedre anvendelsen av denne forordning og bi
dra til å heve standarden for håndheving og gjø
re den mer konsekvent. 

12)Medlemsstatenes forvaltningssamarbeid bør 
samordnes på fellesskapsplan, i den grad sam
arbeidet har en fellesskapsdimensjon, med sik
te på å bedre anvendelsen av regelverket som 
beskytter forbrukernes interesser. Med oppret
telsen av det europeiske utenrettslige nett er en 
slik samordning allerede til stede. 

13)Når samordningen av medlemsstatenes virk
somhet etter denne forordning innebærer fi
nansiell støtte fra Fellesskapet, skal beslutning 
om støtte treffes etter framgangsmåtene fast
satt i europaparlaments- og rådsbeslutning 
2004/20/EF av 8. desember 2003 om innføring 
av ei generell ramme for finansiering av felles
skapstiltak til støtte for forbrukarpolitikken i 
tidsrommet 2004-20076, særlig tiltak 5 og 10 i 
beslutningens vedlegg, og i framtidige beslut
ninger. 

14)Forbrukerorganisasjonene har en svært viktig 
rolle med hensyn til å opplyse og bevisstgjøre 
forbrukerne og verne om deres interesser, 
også i forbindelse med tvisteløsning, og de bør 
oppmuntres til å samarbeide med vedkommen
de myndigheter om å styrke anvendelsen av 
denne forordning. 

15)De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen denne forordning, bør vedtas i samsvar 
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 
1999 om fastsettelse av nærmere regler for utø
velsen av den gjennomføringsmyndighet som 
er tillagt Kommisjonen7. 

16)En effektiv overvåking av anvendelsen av den-
ne forordning og et effektivt forbrukervern for
utsetter jevnlige rapporter fra medlemsstatene. 

17)I denne forordning respekteres de grunnleg
gende rettigheter og overholdes de prinsipper 
som er anerkjent særlig i Den europeiske uni
ons pakt om grunnleggende rettigheter8. Den-
ne forordning bør derfor tolkes og anvendes i 
samsvar med disse rettigheter og prinsipper. 

18)Ettersom målet for denne forordning, som er 
samarbeid mellom nasjonale myndigheter med 
ansvar for håndheving av forbrukervernlovgiv
ning, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av med

6	 EUT L 5 av 9.1.2004, s. 1. Endret ved beslutning 2004/786/ 
EF (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 7). 

7	 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
8	 EFT C 364 av 18.12.2000, s. 1. 
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lemsstatene ettersom de ikke alene kan sikre 
samarbeid og samordning, og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 
fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 
artikkel går denne forordning ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå dette målet — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 
Kapittel I 

Innledende bestemmelser 

Artikkel 1 

Mål 

Denne forordning fastsetter på hvilke vilkår med
lemsstatenes vedkommende myndigheter med 
ansvar for håndheving av regelverket som beskyt
ter forbrukernes interesser skal samarbeide med 
hverandre og med Kommisjonen for å sikre at 
dette regelverket blir overholdt, at det indre mar
ked virker på en tilfredsstillende måte, og at for
brukerne gis et sterkere økonomisk vern. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.	 Bestemmelsene om gjensidig bistand i 
kapittel II og III får anvendelse på overtredelser 
innenfor Fellesskapet. 

2.	 Denne forordning berører ikke fellesskapsre
glene for internasjonal privatrett, og særlig ikke 
bestemmelser om domsmyndighet og lovvalg. 

3.	 Denne forordning berører ikke medlemsstate
nes anvendelse av tiltak knyttet til strafferetts
lig og sivilrettslig samarbeid, og særlig ikke 
virksomheten innenfor det europeiske rettslige 
nett. 

4.	 Denne forordning berører ikke medlemsstate
nes oppfyllelse av eventuelle ytterligere forplik
telser knyttet til gjensidig bistand i forbindelse 
med vern av kollektive økonomiske forbruker
interesser, herunder i straffesaker, og som føl
ger av andre rettsakter, herunder bilaterale 
eller multilaterale avtaler. 

5.	 Denne forordning berører ikke europaparla
ments- og rådsdirektiv 98/27/EF av 19. mai 
1998 om nedlegging av forbod med omsyn til 
vern av forbrukarinteresser9. 

6.	 Denne forordning berører ikke Fellesskapets 
regelverk for det indre marked, og særlig ikke 

EFT L 166 av 11.6.1998, s. 51. Sist endret ved direktiv 2002/ 
65/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16). 

bestemmelsene om fritt varebytte og fri beve
gelighet for tjenester. 

7.	 Denne forordning berører ikke Fellesskapets 
regelverk for tjenester knyttet til fjernsyns
kringkasting. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 
a) «regelverk som beskytter forbrukernes interes

ser», direktivene i vedlegget slik de er innarbei
det i medlemsstatenes nasjonale rett, og forord
ningene oppført i vedlegget, 

b) «overtredelse innenfor Fellesskapet», enhver 
handling eller unnlatelse som er i strid med re
gelverket som beskytter forbrukernes interes
ser, som definert i bokstav a), og som skader el
ler kan skade kollektive interesser for forbruke
re bosatt i en annen eller andre medlemsstater 
enn medlemsstaten der handlingen eller unnla
telsen har sin opprinnelse eller har funnet sted; 
eller der den ansvarlige selger eller leverandør 
er etablert; eller der det finnes bevismateriale 
eller eiendeler som kan knyttes til handlingen 
eller unnlatelsen, 

c)	 «vedkommende myndighet», enhver offentlig 
myndighet på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan med et særlig ansvar for å håndheve regel
verket som beskytter forbrukernes interesser, 

d)	 «sentralt kontaktorgan», den offentlige myn
dighet i hver enkelt medlemsstat som er utpekt 
som ansvarlig for samordningen av denne for
ordnings anvendelse i vedkommende med
lemsstat, 

e) «ansvarlig tjenestemann», en tjenestemann hos 
vedkommende myndighet som er utpekt som 
ansvarlig for anvendelsen av denne forordning, 

f)	 «anmodende myndighet», den vedkommende 
myndighet som ber om gjensidig bistand, 

g)	 «anmodet myndighet», den vedkommende 
myndighet som mottar en anmodning om gjen
sidig bistand, 

h) «selger eller leverandør», enhver fysisk eller ju
ridisk person som, med hensyn til regelverket 
som beskytter forbrukernes interesser, hand
ler innenfor rammen av sin forretningsvirksom
het, sin næringsvirksomhet, sitt håndverk eller 
sitt yrke, 

i)	 «markedstilsynsvirksomhet», tiltak som treffes 
av vedkommende myndighet for å fastslå om 
overtredelser innenfor Fellesskapet har funnet 
sted på dens territorium, 

j)	 «forbrukerklage», en med rimelighet under
bygd påstand om at en selger eller leverandør 

9 
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har begått eller kan komme til å begå en over
tredelse av regelverket som beskytter forbru
kernes interesser, 

k)	 «kollektive forbrukerinteresser», en rekke for
brukeres interesser, som har lidt skade eller 
kan komme til å lide skade som følge av en 
overtredelse. 

Artikkel 4 

Vedkommende myndigheter 

1.	 Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommen
de myndigheter og et sentralt kontaktorgan 
med ansvar for anvendelsen av denne forord
ning. 

2.	 Hver medlemsstat kan, dersom det er nødven
dig for at den skal kunne oppfylle sine forplik
telser etter denne forordning, utpeke andre 
offentlige myndigheter. Den kan også utpeke 
organer som har en rettmessig interesse av at 
overtredelser innenfor Fellesskapet stanses 
eller forbys, i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

3.	 Vedkommende myndighet skal, uten at det 
berører bestemmelsene i nr. 4, ha den myndig
het til å foreta etterforskning og håndheving 
som er nødvendig for å anvende denne forord
ning, og skal utøve denne myndighet i samsvar 
med nasjonal lovgivning. 

4. Vedkommende myndighet kan i samsvar med 
nasjonal lovgivning utøve den myndighet som 
er nevnt i nr. 3, enten 
a) direkte i henhold til egen myndighet, eller 

under tilsyn av rettsmyndighetene, eller 
b)	 ved å henvise saken til en domstol som har 

kompetanse til å treffe den nødvendige 
avgjørelse, eventuelt også ved overprøving 
dersom begjæringen om å treffe nødvendig 
avgjørelse ikke tas til følge. 

5.	 I den grad vedkommende myndigheter utøver 
sin myndighet ved å henvise saker til domsto
len i samsvar med nr. 4 bokstav b), skal denne 
domstol ha kompetanse til å treffe de nødven
dige avgjørelser. 

6. Den myndighet som er omhandlet i nr. 3, skal 
utøves bare når det er rimelig grunn til mis
tanke om en overtredelse innenfor Fellesska
pet, og skal minst omfatte retten til 
a) å ha tilgang til alle relevante dokumenter, i 

enhver form, knyttet til overtredelsen 
innenfor Fellesskapet, 

b) å avkreve enhver person relevante opplys
ninger knyttet til overtredelsen innenfor 
Fellesskapet, 

c) å gjennomføre nødvendige kontroller på 
stedet, 

d) å framsette et skriftlig krav om at vedkom
mende selger eller leverandør stanser over
tredelsen innenfor Fellesskapet, 

e) å få selgeren eller leverandøren som er 
ansvarlig for overtredelsen innenfor Felles
skapet, til å forplikte seg til å stanse overtre
delsen, og eventuelt å offentliggjøre den 
inngåtte forpliktelsen, 

f)	 å kreve at enhver overtredelse innenfor Fel
lesskapet stanses eller forbys, og eventuelt 
å offentliggjøre de avgjørelser som er truffet 
i denne forbindelse, 

g) å kreve at den tapende part betaler erstat
ning til statskassen eller til en mottaker som 
er utpekt i eller i henhold til nasjonal lovgiv
ning, dersom avgjørelsen ikke etterkom
mes. 

7.	 Medlemsstatene skal sørge for at vedkom
mende myndigheter har tilstrekkelige midler 
til å anvende denne forordning. Ansvarlige tje
nestemenn skal følge faglige standarder og 
hensiktsmessige interne framgangsmåter eller 
atferdsregler som særlig sikrer at enkeltperso
ner gis vern ved behandling av personopplys
ninger, at saksbehandlingen er rimelig og rett
ferdig, og at reglene fastsatt i artikkel 13 om for
trolig behandling og taushetsplikt blir 
overholdt. 

8.	 Enhver vedkommende myndighet skal gjøre 
sine rettigheter og sitt ansvar etter denne for
ordning kjent for offentligheten, og skal utpeke 
ansvarlige tjenestemenn. 

Artikkel 5 

Lister 

1.	 Hver enkelt medlemsstat skal opplyse Kommi
sjonen og de øvrige medlemsstater om navnet 
på vedkommende myndigheter, og på andre of
fentlige myndigheter og organer som har en 
rettmessig interesse av at overtredelser innen
for Fellesskapet stanses eller forbys, samt på 
det sentrale kontaktorganet. 

2.	 Kommisjonen skal offentliggjøre og ajourføre 
listen over sentrale kontaktorganer og vedkom
mende myndigheter i Den europeiske unions 
tidende. 

Kapittel II 

Gjensidig bistand 

Artikkel 6 

Utveksling av opplysninger på anmodning 

1.	 Når en anmodende myndighet ber om det, skal 
en anmodet myndighet, i samsvar med artikkel 
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4, umiddelbart legge fram alle opplysninger 
som er relevante for å kunne avgjøre om det har 
funnet sted en overtredelse innenfor Fellesska
pet, eller om det er rimelig grunn til mistanke 
om at den vil finne sted. 

2.	 Den anmodede myndighet skal, om nødvendig 
med bistand fra andre offentlige myndigheter, 
iverksette hensiktsmessig etterforskning eller 
andre nødvendige eller hensiktsmessige tiltak i 
samsvar med artikkel 4, med sikte på å inn
hente de nødvendige opplysninger. 

3.	 Når den anmodende myndighet ber om det, 
kan den anmodede myndighet gi tillatelse til at 
en ansvarlig tjenestemann fra den anmodende 
myndighet følger med den anmodede myndig
hets tjenestemenn under deres etterforskning. 

4.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 7 

Utveksling av opplysninger uten anmodning 

1.	 Når vedkommende myndighet får kjennskap til 
at en overtredelse innenfor Fellesskapet har 
funnet sted, eller har rimelig grunn til mistanke 
om at det vil skje, skal den umiddelbart gi ved
kommende myndigheter i andre medlemssta
ter og Kommisjonen melding om dette, og gi 
dem alle nødvendige opplysninger. 

2.	 Når vedkommende myndighet treffer ytterli
gere håndhevingstiltak eller mottar anmodnin
ger om gjensidig bistand i forbindelse med 
overtredelsen innenfor Fellesskapet, skal den 
gi andre medlemsstater og Kommisjonen mel
ding om dette. 

3.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 8 

Anmodninger om håndhevingstiltak 

1.	 En anmodet myndighet skal, når en anmoden
de myndighet ber om det, treffe alle håndhe
vingstiltak som er nødvendige for umiddelbart 
å stanse eller forby overtredelsen innenfor Fel
lesskapet. 

2.	 For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 
1 skal den anmodede myndighet utøve den 
myndighet som er nevnt i artikkel 4 nr. 6, og all 
annen myndighet den er tillagt i henhold til 
nasjonal lovgivning. Den anmodede myndighet 
skal, om nødvendig med bistand fra andre 
offentlige myndigheter, bestemme hvilke hånd

hevingstiltak som skal treffes for å stanse eller 
forby overtredelsen innenfor Fellesskapet, og 
som er virkningsfulle og står i forhold til over
tredelsen. 

3.	 Den anmodede myndighet kan også oppfylle 
sine forpliktelser etter nr. 1 og 2 ved å gi et 
organ som, i samsvar med artikkel 4 nr. 2 annet 
punktum, er utpekt som et organ med en rett
messig interesse av at overtredelser innenfor 
Fellesskapet stanses eller forbys, i oppdrag å 
treffe alle nødvendige håndhevingstiltak som 
det etter nasjonal lovgivning har til rådighet, for 
å stanse eller forby overtredelsen innenfor Fel
lesskapet på vegne av den anmodede myndig
het. Dersom dette organet ikke umiddelbart 
stanser eller forbyr overtredelsen innenfor Fel
lesskapet, har den anmodede myndighet fort
satt sine forpliktelser etter nr. 1 og 2. 

4.	 Den anmodede myndighet kan treffe tiltakene 
nevnt i nr. 3 bare dersom den først rådfører seg 
med den anmodende myndighet om bruken av 
disse tiltakene, og både den anmodende og den 
anmodede myndighet er enige om følgende: 
–	 tiltakene nevnt i nr. 3 vil kunne være minst 

like effektive som tiltak fra den anmodede 
myndighets side, med hensyn til å stanse el
ler forby overtredelsen innenfor Fellesska
pet, 

og 
–	 når organet utpekt etter nasjonal lovgivning 

får dette oppdraget, fører det ikke til at opp
lysninger beskyttet etter artikkel 13 utleve
res til vedkommende organ. 

5.	 Dersom den anmodende myndighet mener at 
vilkårene i nr. 4 ikke er oppfylt, skal den skrift
lig opplyse den anmodede myndighet om dette 
og begrunne sitt syn. Dersom den anmodende 
myndighet og den anmodede myndighet ikke 
er enige, kan den anmodede myndighet hen-
vise saken til Kommisjonen, som skal avgi utta
lelse etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 
nr. 2. 

6.	 Den anmodede myndighet kan rådføre seg 
med den anmodende myndighet under gjen
nomføringen av håndhevingstiltakene nevnt i 
nr. 1 og 2. Den anmodede myndighet skal 
umiddelbart gi den anmodende myndighet, 
vedkommende myndigheter i de øvrige med
lemsstater og Kommisjonen melding om hvilke 
tiltak som er truffet, og hvilken virkning de har 
hatt på overtredelsen innenfor Fellesskapet, 
herunder om overtredelsen er stanset. 

7.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 
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Artikkel 9 

Samordning av markedstilsynsvirksomhet og 
håndheving 

1.	 Vedkommende myndigheter skal samordne 
sin markedstilsynsvirksomhet og sin håndhe
ving. De skal utveksle alle opplysninger som er 
nødvendige for dette formål. 

2.	 Når vedkommende myndigheter blir oppmerk
som på at en overtredelse innenfor Fellesska
pet skader forbrukerinteressene i mer enn to 
medlemsstater, skal de berørte vedkommende 
myndigheter samordne sine håndhevingstiltak 
og anmodninger om gjensidig bistand gjennom 
det sentrale kontaktorganet. De skal særlig 
bestrebe seg på å samordne sin etterforskning 
og håndheving i tid. 

3.	 Vedkommende myndigheter skal på forhånd 
underrette Kommisjonen om denne samord
ningen, og kan oppfordre tjenestemenn og 
andre medfølgende personer som har tillatelse 
fra Kommisjonen, til å delta. 

4.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 10 

Database 

1.	 Kommisjonen skal administrere en elektronisk 
database for lagring og behandling av opplys
ninger den mottar etter artikkel 7, 8 og 9. Kun 
vedkommende myndigheter skal ha tilgang til 
opplysningene i databasen. Vedkommende 
myndigheter skal, med hensyn til sitt ansvar for 
å melde inn opplysninger som skal lagres i da
tabasen, og den behandling av personopplys
ninger som dette innebærer, anses som be
handlingsansvarlig i samsvar med artikkel 2 
bokstav d) i direktiv 95/46/EF. Kommisjonen 
skal, med hensyn til sitt ansvar etter denne ar
tikkel og den behandling av personopplysnin
ger som dette innebærer, anses som behand
lingsansvarlig i samsvar med artikkel 2 bokstav 
d) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.	 Dersom vedkommende myndighet kommer til 
at den har gitt en melding om overtredelse 
innenfor Fellesskapet i henhold til artikkel 7 
som senere har vist seg å være uten grunnlag, 
skal den trekke meldingen tilbake, og Kommi
sjonen skal umiddelbart fjerne opplysningene 
fra databasen. Når en anmodet myndighet gir 
Kommisjonen melding etter artikkel 8 nr. 6 om 
at en overtredelse innenfor Fellesskapet er 
stanset, skal de lagrede opplysningene om 

overtredelsen innenfor Fellesskapet slettes fem 
år etter meldingen. 

3.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Kapittel III 

Vilkår for gjensidig bistand 

Artikkel 11 

Generelt ansvar 

1.	 Vedkommende myndigheter skal oppfylle sine 
forpliktelser etter denne forordning som om de 
handlet på vegne av forbrukerne i sitt eget land, 
for egen regning, eller på anmodning fra en an
nen vedkommende myndighet i sitt eget land. 

2.	 Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er 
nødvendige for å sikre at denne forordnings 
anvendelse samordnes på en effektiv måte gjen
nom det sentrale kontaktorganet, når den 
anvendes av vedkommende myndigheter, av 
andre offentlige myndigheter og organer de 
har utpekt og som har en rettmessig interesse 
av at overtredelser innenfor Fellesskapet stan
ses eller forbys, og av vedkommende domsto
ler. 

3.	 Medlemsstatene skal oppmuntre til samarbeid 
mellom de vedkommende myndigheter og 
andre organer som etter nasjonal lovgivning 
har en rettmessig interesse av at overtredelser 
innenfor Fellesskapet stanses eller forbys, for å 
sikre at mulige overtredelser innenfor Felles
skapet umiddelbart meldes til vedkommende 
myndigheter. 

Artikkel 12 

Framgangsmåter ved anmodning om gjensidig 
bistand og utveksling av opplysninger 

1.	 Den anmodende myndighet skal sørge for at 
alle anmodninger om gjensidig bistand inne
holder tilstrekkelige opplysninger til at en an
modet myndighet kan etterkomme anmodnin
gen, herunder eventuelt nødvendig bevismate
riale som kan innhentes bare på den 
anmodende myndighets territorium. 

2.	 Anmodninger skal sendes av den anmodende 
myndighet til den anmodede myndighets sen
trale kontaktorgan, via den anmodende myn
dighets sentrale kontaktorgan. Den anmodede 
myndighets sentrale kontaktorgan skal umid
delbart videresende anmodningen til vedkom
mende myndighet. 

3.	 Anmodninger om bistand og all formidling av 
opplysninger skal skje skriftlig på et stan
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dardskjema og oversendes elektronisk via data
basen omhandlet i artikkel 10. 

4.	 De berørte vedkommende myndigheter skal 
bli enige om hvilke språk som skal brukes i 
anmodninger og ved formidling av opplysnin
ger, før anmodningene framsettes. Dersom 
enighet ikke kan oppnås, skal anmodninger 
oversendes på det eller de offisielle språk i den 
anmodende myndighets medlemsstat, og sva
rene på det eller de offisielle språk i den anmo
dede myndighets medlemsstat. 

5.	 Opplysninger som formidles som følge av en 
anmodning, skal oversendes direkte til den 
anmodende myndighet, og samtidig også til 
den anmodende og den anmodede myndighets 
sentrale kontaktorganer. 

6.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 13 

Bruk av opplysninger, vern av personopplysnin
ger samt taushetsplikt og forretningshemmelig
heter 

1.	 Oversendte opplysninger kan brukes bare for å 
sikre overholdelse av regelverket som beskyt
ter forbrukernes interesser. 

2.	 Vedkommende myndigheter kan bruke alle 
oversendte opplysninger, dokumenter, under
søkelsesresultater, erklæringer, bekreftede 
kopier eller etterforskningsresultater som 
bevismateriale, på lik linje med tilsvarende 
dokumenter innhentet på eget territorium. 

3.	 Enhver opplysning som oversendes personer 
som arbeider for vedkommende myndigheter, 
domstoler, andre offentlige myndigheter og 
Kommisjonen, herunder opplysninger meldt til 
Kommisjonen og lagret i databasen omhandlet 
i artikkel 10, og hvis utlevering ville få negative 
følger for 
–	 vernet av den enkeltes privatliv og integri

tet, særlig i samsvar med Fellesskapets re
gelverk for vern av personopplysninger, 

–	 en fysisk eller juridisk persons forretnings
interesser, herunder immaterialrettigheter, 

–	 rettergang og juridisk rådgivning,

eller


–	 formålet med kontrollen eller etterforsknin
gen, 

skal være fortrolige og undergitt taushets
plikt, med mindre utlevering er nødvendig 
for å stanse eller forby en overtredelse 
innenfor Fellesskapet, og myndigheten som 

oversender opplysningene samtykker i at de 
utleveres. 

4.	 Ved anvendelsen av denne forordning skal 
medlemsstatene vedta de lovgivningsmessige 
tiltak som er nødvendige for å begrense rettig
heter og forpliktelser etter artikkel 10, 11 og 12 
i direktiv 95/46/EF, i den grad det er nødven
dig for å beskytte de interesser som er omhand
let i direktivets artikkel 13 nr. 1 bokstav d) og f). 
Kommisjonen kan begrense rettigheter og for
pliktelser etter artikkel 4 nr. 1, artikkel 11, artik
kel 12 nr. 1, artikkel 13-17 og artikkel 37 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 45/2001 når en slik 
begrensning er et nødvendig tiltak for å 
beskytte de interesser som er omhandlet i for
ordningens artikkel 20 nr. 1 bokstav a) og e). 

5.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 14 

Utveksling av opplysninger med tredjestater 

1.	 Når en vedkommende myndighet mottar opp
lysninger fra en myndighet i en tredjestat, skal 
den oversende opplysningene til vedkommen
de myndighet i andre medlemsstater, i den 
grad dette er tillatt etter bilaterale bistandsavta
ler med tredjestaten og er i samsvar med Fel
lesskapets regelverk for beskyttelse av enkelt
personer i forbindelse med behandling av per
sonopplysninger. 

2.	 Opplysninger som oversendes i henhold til 
denne forordning, kan av vedkommende myn
dighet også oversendes en myndighet i en tred
jestat i henhold til en bilateral bistandsavtale 
med tredjestaten, forutsatt at det er innhentet 
samtykke fra den vedkommende myndighet 
som opprinnelig oversendte opplysningene, og 
dette er i samsvar med Fellesskapets regelverk 
for beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse 
med behandling av personopplysninger. 

Artikkel 15 

Vilkår 

1.	 Medlemsstatene skal gi avkall på alle krav om 
tilbakebetaling av utgifter som påløper i forbin
delse med anvendelsen av denne forordning. 
Den anmodende myndighets medlemsstat skal 
imidlertid være ansvarlig overfor den anmode
de myndighets medlemsstat for alle omkostnin
ger og tap som oppstår som en følge av tiltak 
som en domstol finner er ubegrunnede hva an
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går kjensgjerningene i overtredelsen innenfor 
Fellesskapet. 

2. En anmodet myndighet kan etter å ha rådført 
seg med den anmodende myndighet nekte å 
imøtekomme en anmodning om håndhevings
tiltak i henhold til artikkel 8, dersom 
a) rettergang allerede er igangsatt eller ende

lig dom allerede er avsagt for de samme 
overtredelser innenfor Fellesskapet og mot 
de samme selgere eller leverandører, av 
rettsmyndighetene i den anmodede eller 
den anmodende myndighets medlemsstat, 

b) den, etter å ha gjennomført behørig etter
forskning, mener at det ikke har funnet sted 
noen overtredelse innenfor Fellesskapet, 

eller 
c) den mener at den anmodende myndighet 

ikke har lagt fram tilstrekkelige opplysnin
ger i samsvar med artikkel 12 nr. 1, med 
mindre den anmodede myndighet allerede 
har nektet å etterkomme en anmodning i 
henhold til nr. 3 bokstav c) om den samme 
overtredelsen innenfor Fellesskapet. 

3. En anmodet myndighet kan nekte å etter
komme en anmodning om opplysninger etter 
artikkel 6 dersom 
a) den etter å ha rådført seg med den anmo

dende myndighet mener at denne ikke ber 
om de aktuelle opplysninger for å avgjøre 
om en overtredelse innenfor Fellesskapet 
har funnet sted, eller for å avgjøre om det er 
rimelig grunn til mistanke om at den vil 
finne sted, 

b) den anmodende myndighet ikke er enig i at 
opplysningene er undergitt bestemmelsene 
om fortrolig behandling og taushetsplikt i 
artikkel 13 nr. 3, 

eller 
c) strafferettslig etterforskning eller 	retter

gang allerede er igangsatt, eller endelig 
dom allerede er avsagt, for de samme over
tredelser innenfor Fellesskapet og mot de 
samme selgere eller leverandører, av retts
myndighetene i den anmodede eller den 
anmodende myndighets medlemsstat, 

4.	 En anmodet myndighet kan beslutte ikke å opp
fylle forpliktelsene omhandlet i artikkel 7 der
som strafferettslig etterforskning eller retter
gang allerede er igangsatt, eller endelig dom 
allerede er avsagt, for de samme overtredelser 
innenfor Fellesskapet og mot de samme sel
gere eller leverandører, av rettsmyndighetene i 
den anmodede eller den anmodende myndig
hets medlemsstat, 

5.	 Den anmodede myndighet skal underrette den 
anmodende myndighet og Kommisjonen om 
sin begrunnelse for å nekte å imøtekomme en 
anmodning om bistand. Den anmodende myn
dighet kan henvise saken til Kommisjonen, 
som skal avgi uttalelse etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

6.	 De tiltak som er nødvendige for gjennomførin
gen av denne artikkel, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Kapittel IV 

Fellesskapets virksomhet 

Artikkel 16 

Samordning av håndhevingen 

1. I den grad det er nødvendig for å nå målene i 
denne forordning, skal medlemsstatene under
rette hverandre og Kommisjonen om virksom
het som er av interesse for Fellesskapet, på om
råder som for eksempel: 
a) opplæring av tjenestemenn med ansvar for 

forbrukervern, herunder språkopplæring 
og organisering av kurs, 

b) registrering og klassifisering av forbruker
klager, 

c) opprettelse av sektorvise nettverk for 
ansvarlige tjenestemenn, 

d) utvikling av informasjons- og kommunika
sjonsverktøy, 

e) utvikling av standarder, metoder og ret
ningslinjer for tjenestemenn som arbeider 
med forbrukervern, 

f) utveksling av tjenestemenn. 
Medlemsstatene kan, i samarbeid med 

Kommisjonen, i fellesskap utføre den virksom
het som er nevnt i bokstav a)-f). Medlemssta
tene skal i samarbeid med Kommisjonen utar
beide en felles ramme for klassifiseringen av 
forbrukerklager. 

2.	 Vedkommende myndigheter kan utveksle 
ansvarlige tjenestemenn for å bedre samarbei
det. Vedkommende myndigheter skal treffe de 
tiltak som er nødvendige for at de ansvarlige 
tjenestemenn som deltar i utvekslingen, skal 
kunne delta aktivt i vedkommende myndighets 
virksomhet. For dette formål skal slike tjeneste
menn ha tillatelse til å utføre de oppgaver som 
vedkommende vertsmyndighet tildeler dem i 
samsvar med lovgivningen i sin medlemsstat. 

3.	 Under utvekslingen skal den ansvarlige tjenes
temanns sivilrettslige og strafferettslige ansvar 
behandles på samme måte som for vedkom
mende vertsmyndighets tjenestemenn. Ansvar
lige tjenestemenn som deltar i utvekslingen, 



14 St.prp. nr. 13	 2006–2007 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forord
ning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av 

forbrukarvernlovgjeving 

skal følge faglige standarder og hensiktsmes
sige interne atferdsregler hos vedkommende 
vertsmyndighet som særlig sikrer at enkeltper
soner gis vern ved behandling av personopplys
ninger, at saksbehandlingen er rimelig og rett
ferdig, og at reglene fastsatt i artikkel 13 om for
trolig behandling og taushetsplikt blir 
overholdt. 

4.	 De fellesskapstiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av denne artikkel, herunder 
nærmere bestemmelser om gjennomføring av 
felles virksomhet, skal vedtas etter framgangs
måten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 17 

Forvaltningssamarbeid 

1.	 I den grad det er nødvendig for å nå målene i 
denne forordning, skal medlemsstatene under
rette hverandre og Kommisjonen om virksom
het som er av interesse for Fellesskapet, på om
råder som for eksempel: 
a) forbrukeropplysning og rådgivning, 
b) støtte til forbrukerrepresentanters virksom

het, 
c) støtte til virksomhet som drives av organer 

med ansvar for utenrettslig løsning av for
brukertvister, 

d) støtte til forbrukernes klageadgang, 
e) innhenting av statistikk, forskningsresulta

ter eller andre opplysninger om forbruker
nes atferd og holdninger, og følgene av 
dette. 

Medlemsstatene kan, i samarbeid med Kom
misjonen, i fellesskap utføre den virksomhet 
som er nevnt i bokstav a)-e). Medlemsstatene 
skal i samarbeid med Kommisjonen utarbeide 
en felles ramme for virksomheten nevnt i bok
stav e). 

2.	 De fellesskapstiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av denne artikkel, herunder 
nærmere bestemmelser om gjennomføring av 
felles virksomhet, skal vedtas etter framgangs
måten nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 18 

Internasjonale avtaler 

Fellesskapet skal samarbeide med tredjestater og 
med vedkommende internasjonale organisasjoner 
på de områder som kommer inn under denne for
ordning, om å gi forbrukerne et sterkere økono
misk vern. Nærmere bestemmelser om samarbei
det, herunder innføring av ordninger for gjensidig 
bistand, kan avtalefestes mellom Fellesskapet og 
de berørte tredjestater. 

Kapittel V 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 19 

Komitéframgangsmåte 

1.	 Kommisjonen skal bistås av en komité. 
2.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 

7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslut
ning 1999/468/EF skal være tre måneder. 

3.	 Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 20 

Komiteens oppgaver 

1.	 Komiteen kan gjennomgå alle saker som gjel
der anvendelsen av denne forordning, og som 
lederen tar opp, enten på eget initiativ eller på 
anmodning fra en medlemsstats representant. 

2.	 Den skal særlig gjennomgå og vurdere hvor
dan denne forordnings bestemmelser om sam
arbeid virker. 

Artikkel 21 

Rapporter 

1.	 Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til alle internrettslige bestemmelser 
som de vedtar, eller til avtaler om annet enn en
keltsaker som de inngår, på områder som om
fattes av denne forordning. 

2.	 Hvert annet år fra denne forordning trer i kraft, 
skal medlemsstatene gi Kommisjonen rapport 
om dens anvendelse. Kommisjonen skal offent
liggjøre disse rapportene. 

3. Rapportene skal inneholde følgende: 
a) nye opplysninger om vedkommende myn

digheters organisering, myndighet, ressur
ser eller ansvarsområder, 

b) opplysninger om utviklingstendenser, mid
ler og metoder i forbindelse med overtre
delser innenfor Fellesskapet, særlig der
som de avdekker mangler eller hull i denne 
forordning eller i regelverket som beskytter 
forbrukernes interesser, 

c) opplysninger om håndhevingsmetoder som 
har vist seg å være effektive, 

d) sammenfattende statistikk over vedkom
mende myndigheters virksomhet, for 
eksempel tiltak etter denne forordning, 
mottatte klager, håndhevingstiltak og retts
avgjørelser, 

e) sammendrag av viktige rettsavgjørelser fra 
nasjonale domstoler som fortolker regelver
ket som beskytter forbrukernes interesser, 



15 2006–2007 St.prp. nr. 13 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om innlemming i EØS-avtala av forord
ning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale styresmakter med ansvar for handheving av

forbrukarvernlovgjeving 

f)	 andre opplysninger som er relevante for 
anvendelsen av denne forordning. 

4.	 Kommisjonen skal på grunnlag av medlemssta
tenes rapporter framlegge en rapport for Euro
paparlamentet og Rådet om anvendelsen av 
denne forordning. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter 
at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende. 

Den får anvendelse fra 29. desember 2005. 
Bestemmelsene om gjensidig bistand i 

kapittel II og III får anvendelse fra 29. desember 
2006. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kom
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 27. oktober 2004. 

For Europaparlamentet For Rådet 
J. S. BORRELL FONTELLES A. NICOLAÏ 
President	 Formann 

Vedlegg 

Direktiver og forordninger som omfattes av 
artikkel 3 bokstav a)10 

1.	 Rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 
1984 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om villedende reklame 
(EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17). Sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF 
(EFT L 290 av 23.10.1997, s. 18). 

2.	 Rådsdirektiv 85/577/EØF av 20. desember 
1985 om forbrukervern ved avtaler som inngås 
et annet sted enn på den næringsdrivendes 
faste forretningssted (EFT L 372 av 31.12.1985, 
s. 31). 

3.	 Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22. desember 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om forbrukerkreditt (EFT L 42 av 
12.2.1987, s. 48). Sist endret ved europaparla
ments- og rådsdirektiv 98/7/EF (EFT L 101 av 
1.4.1998, s. 17). 

4.	 Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 
om samordning av visse bestemmelser om utø
velse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov 
eller forskrift i medlemsstatene: artikkel 10-21 

10	 Direktivene i punkt 1, 6, 8 og 13 inneholder særlige bestem
melser. 

(EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23). Sist endret 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/ 
EF (EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60). 

5.	 Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om 
pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketu
rer (EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59). 

6.	 Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om 
urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 
av 21.4.1993, s. 29). Endret ved kommisjons
vedtak 2002/995/EF (EFT L 353 av 30.12.2002, 
s. 1). 

7.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF 
av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen 
i forbindelse med visse aspekter ved avtaler om 
deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare
avtaler) (EFT L 280 av 29.10.1994, s. 83). 

8.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 
20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgs
avtaler (EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19). Endret 
ved direktiv 2002/65/EF (EFT L 271 av 
9.10.2002, s. 16). 

9.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF 
av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/ 
450/EØF om villedende reklame til også å 
omfatte sammenlignende reklame. 

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 
16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplys
ning om prisar på forbruksvarer (EFT L 80 av 
18.3.1998, s. 27). 

11. Europaparlaments- og rådsdirektiv	 1999/44/ 
EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbru
kerkjøp og tilknyttede garantier (EFT L 171 av 
7.7.1999, s. 12). 

12. Europaparlaments- og rådsdirektiv	 2000/31/ 
EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter 
ved informasjonssamfunnstjenester, særlig 
elektronisk handel, i det indre marked (direkti
vet om elektronisk handel) (EFT L 178 av 
17.7.2000, s. 1). 

13. Europaparlaments- og rådsdirektiv	 2001/83/ 
EF av 6. november 2001 om innføring av et fel
lesskapsregelverk for legemidler for mennes
ker: artikkel 86-100 (EFT L 311 av 28.11.2001, 
s. 67). Sist endret ved direktiv 2004/27/EF 
(EFT L 136 av 30.4.2004, s. 34). 

14. Europaparlaments- og rådsdirektiv	 2002/65/ 
EF av 23. september 2002 om fjernsal av finan
sielle tenester til forbrukarar. 

15. Europaparlaments- 	og rådsforordning (EF) 
nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastset
telse av felles regler for erstatning og assis
tanse til flypassasjerer ved nektet ombordstig
ning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede 
flyginger (EUT L 46 av 17.2.2004, s. 1). 




