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Høringssvar – forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid 
 
Det vises til departementets høringsbrev av 6. juni 2016 om forslag til ny EU-forordning om 
forbrukervernsamarbeid.  
 
Lotteritilsynet er kompetent myndighet etter dagens forordning (EF nr. 2006//2004) og fører tilsyn med 
forbudet mot å etablere, drive eller markedsføre pyramideordning der kompensasjon for verving er det 
primære, fremfor salg eller forbruk av produkter, jf. lotteriloven § 16. Etter direktiv 2005/29/EF, vedlegg 
1 (svartelisten), anses slike pyramidesystemer under alle omstendigheter som villedende, urimelig 
handelspraksis.   
 
Lotteritilsynet har kjennskap til en rekke virksomheter med pyramidelignende elementer. Flere av 
selskapene har pyramidetrekk som kan grense mot ulovlig pyramidevirksomhet. Det omsettes gjerne 
produkter eller tjenester, men virksomhetene er i hovedsak bygget opp som vervesystemer. Tilsynssakene 
Lotteritilsynet har opprettet gjelder kun aktører som har hovedkontor utenfor Norge og som har aktivitet i 
en rekke europeiske land. Enkelte av selskapene har sine hovedkontor i USA. På denne bakgrunnen er det 
svært ressurskrevende for Lotteritilsynet å kartlegge og dokumentere om slike virksomheter driver i strid 
med pyramideforbudet. Vi har derfor kun opprettet et fåtall tilsynssaker mot pyramidesystemer som 
drives fra utlandet. Vår erfaring med å benytte prosedyrene i samarbeidsforordningen er dermed 
begrenset.  
 
Lotteritilsynet har mottatt enkelte henvendelser fra andre lands myndigheter om pyramidesystemer. 
Henvendelsene kommer gjerne direkte til Lotteritilsynet fra berørte myndigheter og gjelder i de fleste 
tilfellene tilsynssaker Lotteritilsynet har opprettet.  
 
Den teknologiske utviklingen og fremveksten av grenseoverskridende tilbud av produkter og tjenester 
over internett skaper betydelige utfordringer knyttet til håndheving av nasjonalt regelverk. På generelt 
grunnlag er vi i Lotteritilsynet derfor positive til at forordningen om forbrukervernsamarbeid utvides til å 
gjelde flere direktiver og at det legges opp til et mer forpliktende samarbeid mellom medlemsstatenes 
myndigheter, samt at kompetente myndigheter gis flere sanksjonsmuligheter i arbeidet med å stanse 
ulovlig virksomhet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elna Berge  
avdelingsdirektør  
 

 
 
 
Steinar Mjøs  
rådgiver  
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