
21.JAN.201411:13 JD NO.484 P 1

DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010DEP
0030OSLO

Deres re£ Vårrei Dato
13/1599 13/7025- EME 21.1.2014

- framlegg ti1ny lov om reservasjonssystem for flyreiser

Viviser ifiSamferdselsdepartementetsbrev31.10.2013medvedlegg.

og beredskapsdepartementetharfølgendemerknader:

1. Forholdet til Grunnloven § 26 annet ledd

I høringsnotatet punkt 4 omtales spørsmålet om myndighetsavståelse.
Forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte
reservasjonssystemer opphever forordning (EØF) nr. 2299/89. Den gamle
reservasjonsforordningen var en av de rettsaktene som ble innlemmet i EØS-
avtalenved avtalens inngåelse. Forordningen omta1esi St.prp nr. 100 (1991—
1992)på s. 233under kapitlet om regler for luftfart,men kommenteres ikke
uttrykkelig i forbindelse med vurdering av myndighetsavståelse og bruk av
Grunnloven § 93 på s. 335fig. I stortingsproposisjonen legges det til grunn at det
er avståelse av sanksjonskompetanse som er «mest inngripende», og som fører
til at myndighetsavståelsen må skje etter Grunnloven § 93.Vurderingen på dette
punkt skjer sam1etog skiller ikke mellom de ulike sanksjonsgrunnlagene. Befter
etter den gamle reservasjonsforordnin.gmå anses å være omfattet av
vurderingen her.

Samferdselsdepartementet uttaler at den nye forordningen ikke innebærer at det
blir avgittkompetanse på et nytt område. Vihar ikke hatt anledning til å foreta
en selvstendig vurdering avforholdet mellom de to forordningene. Vi nevner
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likevel at det tilsynelatende er en viss utvidelse i bøteleggingskompetanse
ettersom ny artikkel 15nr. 2 gir adgang til å fastsette bøter opp til 1 %av årlig
omsetning. Tidligere kunne det for tilsvarende overtredelser gis bøter på mellom
1 000og 50 000ECUjf. artilke116 nr. li den gamle reservasjonsforordnhtgen.

Kompetansefordeling mellom Kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan

I høringsnOtatetpunkt 6 omtales kompetansefordelingenmellom Kommisjonen
og EFTAsovervåkningsorgan.Det uttales at det tidligere har vært uklart
hvorvidt saker under den gamle reservasjonsforordningen skal følge systemet
for konkurransesaker i EØS-avtalenartikkel 56 og EØS-avtalenprotokoll 23.
Samtidigvises det til at tilsvarendeløsning skal gjelde også under den nye
forordningen. Ettersom fororclningenreiser spørsmål om myndighetsavståelse,
er det viktig at kompetansefordelingenmellom overvåkningsorganene
klarlegges.

Gjennomføringsteknikk

Gjennomføringsteknikkeni dagens lov er noe upresist omtalt under punkt 5 i
høringsnotatet Det gis inntykk avat forordningen er gjennomført ved en
kombinasjon av en inkorporasjonsbestemmelse og transformasjon av
forordningstekst i loven. Det er viktigå understreke at forordningsteksten som
følger avslutningsvis,ikke er en formelldel av loven, men utelukkende er inntatt
for å gjøre forordningsteksten lett tilgjengeligfor brukerne avregelverket.

Viviser til at i henhold til EØS-avtalenartikkel 7 skal forordninger gjennomføres
i norsk rett «som sådan». Det forutsetter at forordnimen gjennomføres ved
inkorporasjon. Det følger videre avkravet til gjennomføring i artikkel 7 at det er
en ytterst begrenset adgang til å supplere inkorporasjonsbestemmelsen med å.
gjenta deler av forordningsteksten direkte i loven. Den klare hovedregelen er at
denne fremgangsmåten ikke skal benyttes. Samfer.dselsdepartementet uttaler 1
høringsnotatet på s. 7 at det er nødvendigmed en «dobbeltregulering» ettersom
forordningen skal inkorporeres i en forskrift. Ved at deler avforordningsteksten
omskrives i loven,mens resten inkorporeres i forskrift, vil
forordningsbestemmelsene måtte fortolkes i lys avlovbestemmelsene.
Tilnærmingen vil ikke tilfredsstillekravet til gjennomføring «som sådan»
artikkel 7. Dersom forordningen har bestemmelser som etter sitt innhold bør
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gjennomførespå lovsnivå,må inkorporeringenskjedirektei loven.

Medvennlighilsen
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fagdirektør
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seniorrådgiver
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