
Lov om reservasjonssystemer for passasjertransport mv. 

§ 1 Gjennomføring av EØS-regler mv. 

Kongen kan gi forskrift om gjennomføring av EØS-regler som har til hovedformål å 

regulere salg og bruken av reservasjonssystemer som inneholder opplysninger om 

lufttransportprodukter og tilhørende jernbaneprodukter. 

Kongen kan gi forskrifter som utfyller EØS-regler som nevnt i første ledd. 

 

§ 2 Innhenting av opplysninger 

 Enhver plikter uten hinder av taushetsplikt å gi EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-

domstolen de opplysningene organet krever i henholdt til rettsakt som nevnt i § 1 første ledd. 

 Enhver skal uten hinder av taushetsplikt ha rett til å besvare henvendelser fra EU-

kommisjonen og EU-domstolen knyttet til rettsakter som nevnt i § 1 første ledd. 

 

§ 3 Pålegg om retting 

 Dersom EFTAs overvåkingsorgan konstaterer at regler som nevnt i § 1 første ledd er 

overtrådt kan det pålegge berørte foretak å bringe overtredelsen til opphør. 

 

§ 4 Økonomiske reaksjoner 

 EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, og sammenslutninger 

av foretak, overtredelsesgebyr for brudd på regler som nevnt i § 1 første ledd på opp til 10 

prosent av den samlede omsetning i det foregående regnskapsår, dersom overtredelsen er 

forsettlig eller uaktsom. 

 EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen kan ilegge foretak, og sammenslutninger 

av foretak, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt på opp til 1 prosent av den samlede 

omsetningen i det foregående regnskapsåret dersom de forsettlig eller uaktsomt giver uriktige 

eller ufullstendige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger innenfor de frister som er satt 

i en beslutning tatt i medhold av regler som nevn i § 1 første ledd. 

 Pengekrav som nevnt i første og andre ledd er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

§ 5 Virkeområde 

 Loven får kun anvendelse innenfor EØS-området. Loven gjelder ikke for Svalbard. 

 

§ 6 Ikrafttredelse, overgangsregel og oppheving 

 Loven trer i kraft til den tid Kongen bestemmer. 

 Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser. 

 Lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. 

oppheves. 


