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Høring vedrørende forskrift om prisopplysning for varer og
tjenester

NHO Luftfart har gjennomgått den nye forskriftsteksten som skal erstatte bl.a. FOR

1997-11-28 nr. 1382: Forskrift om prisopplysninger for tjenester, samt fem

sektorforskrifter for tilsvarende tema. Per dato er luftfart fortsatt underlagt

bestemmelsene i førstnevnte generelle prisopplysningsforskrift.

Prisopplysningsspørsmålet for luftfart er imidlertid også spesielt ivaretatt i
Forordning (EF) nr. 1008/2008 av 14.september 2008 om felles regler for driften av

lufttrafikktjenester i EU/EØS. Samferdselsdepartementet sendte saken på høring

22.12.10 med forslag til norsk gjennomføringsforskrift. I forslaget til

gjennomføringsforskriften foreslår Samferdselsdepartementet at forordningen

gjennomføres "as is", og at det lages nasjonale tilleggsbestemmelser for utlysningen

av anbud.

Teksten på prisinformasjon i SDs høringsnotat har følgende ordlyd:

Punkt 3 (f)

"Muligheten for inngrep i prisfastsettingen fjernes og erstattes av krav til fullstendig

informasjon om gebyrer m.v. og krav om geografisk likebehandling.

Flyselskapene og andre billettselgere pålegges å gi fullstendige opplysninger om

skatter, avgifter og gebyrer og andre tillegg som er obligatoriske. Valgfrie pristillegg
skal meddeles på en klar og oversiktlig måte ved reservasjonsprosedyrens start, og

kynden skal akseptere dem ved et aktivt valg.

Det innføres et utrykkelig forbud mot å differensiere prisene avhengig av hvor

(typisk i hvilket land) kjøperen er bosatt. Slik skal man fjerne praksisen med å ha

særskilte prisnivåer fra land til land basert på kjøpekraftsforskjeller."
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Selve forordningsteksten om pris på flybilletter og frakt er nedfelt i innledningen

under punktene (15) og (16), under definisjoner i Art. 1 18) og 19), i Kapittel IV i Art.

22 om Fri prisfastsettelse og Art. 23 om Informasjon og ikke-diskriminering.

Samferdselsdepartementet har saken fortsatt til behandling.

Slik NHO Luftfart vurderer det, er de foreslåtte forskriftsbestemmelsene fra BLD i

samsvar med forordningens krav, samt den praksisen som de norske flyselskapene

allerede etterlever. Ved innføringen av denne forordningen foretok for øvrig

Kommisjonen en evaluering av salg av flybilletter på internett utført av Universiteit

Antwerpen TIS.pt, den såkalte "Rent hus"-undersøkelsen, Resultatene i

evalueringen var svært bra og viser at selskapene har ryddet opp i online-

markedssalget. Særlig gjelder dette de tradisjonelle selskapene.

NHO Luftfart slutter seg til det fremlagte forslaget til ny prisopplysningsforskrift.

CMed vennlig hilsen

NHO Luftfar

Torbj rn Loth

Direkt r
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