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Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. oktober 
2001, godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 Ot.prp. nr. 14 2
Om lov om endringer i markedsføringsloven
1   Proposisjonens innhold
Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i markedsføringslo-
ven. Forslaget ble satt frem for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot prp nr 91
(2000-2001). Forslaget ble imidlertid ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, vil det være
nødvendig for Regjeringen å fremsette lovproposisjonen på ny i den nye valg-
perioden. I herværende proposisjon er inntatt likelydende endringsforslag
som i Ot prp nr 91 (2000-2001). For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til
ovennevnte proposisjon.

Barne- og familiedepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer av markedsføringsloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i markedsfø-
ringsloven i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag til lov om endringer i 
markedsføringsloven

I

I lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår 
gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel II a skal lyde:

Kapittel II a Handlinger som skader forbrukernes kollektive 
interesser

§ 9 c Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse på handlinger som strider
mot bestemmelser som i henhold til EØS-avtalen beskytter forbrukernes kol-
lektive interesser slik bestemmelsene er gjennomført i norsk rett, forutsatt at
handlingen er foretatt i næringsvirksomhet i Norge og har virkning i en annen
EØS-stat eller den er foretatt i næringsvirksomhet i en annen EØS-stat og har
virkning i Norge.

Departementet fastsetter i forskrift hvilke bestemmelser som til en hver
tid beskytter forbrukernes kollektive interesser etter første ledd.

§ 9 d Adgang til å bringe saker inn for Forbrukerombudet og Markedsrådet

Utenlandske myndigheter og organisasjoner som er oppført på listen over
godkjente institusjoner som i henhold til EØS-avtalens bestemmelser offent-
liggjøres av EU-kommisjonen i De Europeiske Fellesskapers Tidende og i
EØS-tillegget til dette, kan bringe sak inn for Forbrukerombudet og Markeds-
rådet med sikte på å få nedlagt forbud mot handling som nevnt i § 9 c.

§ 9 e Godkjenning av myndigheter og organisasjoner

Departementet godkjenner norske myndigheter og organisasjoner som
kan opptre som part i sak i andre EØS-stater med sikte på å få nedlagt forbud
mot handling som nevnt i § 9 c. Departementet underretter EFTAs overvåk-
ningsorgan om de utpekte myndigheters og organisasjoners navn og formål,
med sikte på oppføring på listen nevnt i § 9 d.

Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere regler om godkjen-
ning etter første ledd.

§ 12 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Markedsrådet kan videre forby en handling som strider mot bestemmelser
som nevnt i § 9 c første ledd, hvis handlingen er foretatt i næringsvirksomhet i
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Norge og handlingen skader forbrukernes kollektive interesse i en annen EØS-
stat.

Nåværende tredje og fjerde punktum blir fjerde og femte punktum.

§ 13 nytt tredje ledd skal lyde:

Forbrukerombudet kan på anmodning fra myndighet eller organisasjon som
nevnt i § 9 c, med sikte på å verne forbrukernes kollektive interesser i en annen
EØS-stat, behandle saker vedrørende handlinger som nevnt i § 9 c første ledd.

Nåværende tredje, fjerde, femte, sjette og syvende ledd blir fjerde, femte,
sjette, syvende og åttende ledd.

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

Forbrukerombudet kan treffe vedtak om forbud som nevnt i § 12 første
ledd, første, annet, tredje og fjerde punktum dersom det ikke er oppnådd frivil-
lig ordning, og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller ska-
devirkning å avvente Markedsrådets vedtak.

§ 16 første ledd annet punktum skal lyde:

Det samme gjelder i vedtak etter § 12 første ledd tredje punktum og § 14 før-
ste ledd første punktum.

Nåværende annet og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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