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(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

Ved EØS-komiteen beslutning nr. 318/2015 av 11. 
desember 2015 ble vedlegg XIII (Transport) til 
EØS-avtalen endret for å innlemme europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om 
regler for bruk av edb-baserte reservasjons-
systemer og om oppheving av rådsforordning 
(EØF) nr. 2299/89.

Forordningen inneholder regler om reserva-
sjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og 
andre selgere av flybilletter og tilhørende jern-
banebilletter. Regelverket har som formål å sikre 
rettferdig konkurranse mellom de ulike reserva-
sjonssystemene og de transportørene som benyt-
ter seg av systemet. I tillegg skal det bidra til at 
passasjerene får korrekt og fullstendig informa-
sjon som grunnlag for sine valg.

Forordning (EØF) nr. 2299/89 har vært en del 
av EØS-avtalen helt siden den ble inngått. Både 
den gamle og den nye forordningen innebærer at 
ansvaret for håndhevingen ligger hos Europakom-
misjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 
Disse håndhever regelverket direkte overfor 

nasjonale foretak. Myndigheten til å ilegge økono-
miske reaksjoner innebærer avståelse av suvere-
nitet. Det legges likevel til grunn at bestemmel-
sene om økonomiske reaksjoner i den gamle og 
den nye forordningen er så like at det ikke ved for-
ordning (EF) nr. 80/2009 i praksis avgis ytter-
ligere myndighet til Europakommisjonen og 
EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 

Ettersom gjennomføringen av EØS-komiteens 
beslutning i norsk rett krever lovendring, er Stor-
tingets samtykke til godkjennelse av EØS-komi-
teens beslutning nødvendig i samsvar med 
Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og forordning 
(EF) nr. 80/2009 i uoffisiell norsk oversettelse føl-
ger som trykte vedlegg til proposisjonen.

2 Bakgrunn

Europakommisjonen la i november 2007 frem for-
slag til en ny forordning om edb-baserte reserva-
sjonssystemer. Endelig versjon ble vedtatt som 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/
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2009 14. januar 2009. Forordningen erstatter for-
ordning (EØF) nr. 2299/89.

Forordning (EØF) nr. 2299/89 omtales som en 
adferdskodeks for edb-reservasjonssystemer. 
Reglene skal sikre at reisebyråene og passasjerer 
mottar objektiv informasjon fra reservasjons-
systemene om reise- og prisalternativer, og at alle 
flyselskaper skal ha rett til å delta i et ERS-system 
på like og ikke-diskriminerende vilkår. Systemene 
anvendes i flyselskapene i forbindelse med plass-
reservasjoner, og inneholder informasjon om 
alternative reisemåter, avgangstider, tilgjengelig-
het og lignende.

Reservasjonssystemene er organisert som 
egne aksjeselskaper med omsettelige aksjer. 
Kjente eksempler er Amadeus, Galileo, Sabre og 
Worldspan.

Den nye forordningen er en konsekvens av at 
flybilletter ikke lenger selges bare på samme måte 
som i 1989. En stadig større andel av flybilletter 
selges via flyselskapenes egne nettsider, i stedet 
for gjennom reservasjonssystemer. Da forslaget 
til ny forordning ble lagt frem (2007), ble 40 pro-
sent av flybillettene solgt via flyselskapenes sider 
på internett. Det er grunn til å tro at denne ande-
len har økt ytterligere senere. Europakommi-
sjonen anførte i sitt forslag at forordning (EØF) 
nr. 2299/89, med alle sine detaljerte bestemmel-
ser, faktisk kunne stå i veie for virksom konkur-
ranse slik markedet har utviklet seg, og derfor 
bidra til høyere distribusjonskostnader enn nød-
vendig.

I tillegg er det slik at flyselskapene ikke lenger 
er eiere av de selskapene som driver rapporte-
ringssystemene. På forslagstidspunktet var tre av 
fire selskaper ikke lenger eid av flyselskaper.

Som en følge av at en stadig stigende andel av 
flybillettene selges via flyselskapenes egne inter-
nettsider, har forordningen også styrket mulig-
heten til å drive med frie pris- og vilkårsforhand-
linger for salg via reservasjonssystemer.

Dette er bakgrunnen for at Europakommi-
sjonen mente det var behov for forenklinger i 
regelverket som gjør at det europeiske regel-
verket blir mer like de som finnes andre steder i 
verden, slik at konkurransevilkårene blir mer like. 
Forordningen (EF) nr. 80/2009 innebærer derfor 
en forenkling av de mer detaljerte reglene i for-
ordning (EØF) nr. 2299/89.

Både den gamle og den nye forordningen 
innebærer at ansvaret for håndhevingen ligger 
hos Europakommisjonen og EFTAs overvåkings-
organ (ESA). Disse håndhever regelverket 
direkte overfor nasjonale foretak. Foretak som 
ikke gir disse organene de opplysningene de tren-

ger for å kunne utføre sine oppgaver, som gir feil-
aktige opplysninger, eller som ikke etterlever 
hovedbestemmelsene i forordningen, kan bli ilagt 
tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr av hånd-
hevingsorganene. Det dreier seg med andre ord 
om økonomiske reaksjoner av administrativ 
karakter, og ikke straff.

3 Nærmere om forordning (EF)  
nr. 80/2009

Det meste av innholdet i forordning (EF) nr. 80/
2009 har paralleller, eller tilnærmede paralleller, i 
forordning (EF) nr. 2299/89. Fremstillingen i 
punkt 2 gir en kortfattet oversikt over forskjellene. 
Det generelle trekket er at teksten er mer kortfat-
tet, og at mange detaljbestemmelser er byttet ut 
med noe mer skjønnspregede prinsippbestemmel-
ser.

Artikkel 1 slår fast at forordningen gjelder for 
reservasjonssystemer som inneholder lufttrans-
portprodukter, når de tilbys eller brukes i Felles-
skapet. Videre heter det at forordningen også skal 
gjelde for jernbanetransportprodukter som er 
inkludert i lufttransportprodukter i hovedskjerm-
bildet i et reservasjonssystem, når de tilbys eller 
brukes innenfor Fellesskapet.

Artikkel 2 inneholder definisjoner av begreper 
som brukes ellers i forordningen.

Artikkel 3 slår fast at en systemleverandør – 
det vil si den som er ansvarlig for driften og mar-
kedsføringen av et reservasjonssystem – ikke skal 
knytte urimelige vilkår til en avtale med et del-
takerselskap – det vil si et selskap som har avtale 
om distribusjon av sine transportprodukter gjen-
nom et reservasjonssystem (kunde). Videre heter 
det at systemleverandøren plikter å behandle data 
fra deltakerselskapene like raskt og med samme 
omhu. Endelig sier artikkelen at systemleveran-
dører skal offentliggjøre fly- og jernbaneselska-
pers eierandeler i systemleverandøren, eller en 
systemleverandørs eierandeler i fly- og jernbane-
selskaper.

Artikkel 4 krever at en systemleverandør ikke 
skal reservere bestemte innleggings- eller 
behandlingsprosedyrer for en eller flere kunder 
(deltakerselskap). 

Artikkel 5 forbyr forskjellsbehandling og par-
tiskhet i måten skjermbildet i reservasjons-
systemene bygges opp på. Rangeringskriterier 
skal ikke knyttes til transportørens identitet. 
Skjermbildet skal angi klart om en flygning utfø-
res av et selskap som er underlagt driftsforbud 
etter europeiske regler.
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Artikkel 6 forbyr systemleverandører å knytte 
urimelige vilkår til avtaler med abonnenter – 
typisk reisebyråer. Det kan for eksempel ikke 
kreve at abonnenten skal la være å benytte kon-
kurrerende systemer.

Artikkel 7 regulerer de systemleverandørenes 
og deltakerselskapenes bruk og tilgangen til mar-
kedsføringsopplysninger mv. Den handler dels 
om likebehandling og dels om forbud mot å bruke 
slike opplysninger til å påvirke abonnentenes valg.

Artikkel 8 innebærer at Kommisjonen kan 
pålegge systemleverandører i Fellesskapet å 
behandle flyselskaper fra tredjeland på samme 
måte som systemleverandører i det aktuelle tred-
jelandet behandler flyselskaper fra Fellesskapet 
(gjensidighet).

Artikkel 9 pålegger deltakerselskaper og mel-
lommenn å levere korrekte opplysninger til reser-
vasjonssystemet.

Artikkel 10 krever at flyselskaper og jernbane-
selskaper som eier en systemleverandør ikke har 
lov til å behandle andre systemleverandører min-
dre fordelaktig ved ikke å gi dem samme opplys-
ninger, ved å gi dem opplysninger senere eller på 
mer byrdefulle vilkår.

Artikkel 11 gjør det klart at personopplys-
ninger som innhentes til bruk i et reservasjons-
system bare skal benyttes til dette formålet og at 
behandlingen for øvrig skal skje i overensstem-
melse med reglene i personopplysningsdirektivet 
95/46/EF og flere andre vilkår som følger av 
artikkel 11.

Artikkel 12 krever at systemleverandørene 
hvert fjerde år legger frem en uavhengig revi-
sjonsrapport om eierstruktur og styringsmodell. 
Kommisjonen kan i siste instans kreve at revi-
soren skal byttes ut.

Artikkel 13 åpner for at Kommisjonen kan gi 
pålegg til foretak som ikke etterlever forord-
ningen. Eventuelle granskninger skal ta høyde for 
resultater av undersøkelser som har skjedd i med-
hold av de generelle konkurransereglene i EU-ret-
ten (artikkel 101 og 102 i TFEU).

Artikkel 14 gir Kommisjonen rett til å kreve 
alle opplysninger den trenger for å kunne ta stil-
ling til om det foreligger brudd på forordningen – 
herunder særlige revisjoner.

Artikkel 15 gir Kommisjonen hjemmel til å 
pålegge foretak overtredelsesgebyr på inntil ti 
prosent av foretakets årsomsetning dersom det 
ikke etterlever forordningens materielle krav. I til-
legg åpner det for at Kommisjonen ilegger over-
tredelsesgebyr eller tvangsmulkt på inntil én pro-
sent av årsomsetningen dersom et foretak gir gale 
opplysninger eller ikke gir de opplysningene 

Kommisjonen har krav på i medhold av artikkel 
14. Det påpekes at Kommisjonen skal legge vekt 
på overtredelsens alvorlighet og varighet. Reak-
sjonene etter artikkelen skal ikke regnes som 
strafferettslige. EU-domstolen kan prøve alle 
sider av saken den får seg forelagt til overprøving.

Det sies mer om bestemmelsen i punkt 5.
Artikkel 16 inneholder prosedyreregler som 

gir rettigheter til foretak som undersøkes av Kom-
misjonen. Den gir foretaket rett til å fremme sitt 
syn på saken og innsyn i sakens dokumenter, og 
den taushetsbelegger opplysninger Kommi-
sjonen mottar.

Artikkel 17 opphever forordning (EØF) nr. 
2299/89.

Artikkel 18 pålegger Kommisjonen å følge 
med på om forordningen virker etter sin inten-
sjon, og å utarbeide en rapport om anvendelsen av 
forordningen.

Artikkel 19 slår fast at forordningen trådte i 
kraft 29. mars 2009 i EU.

Når man sammenholder håndhevingsbestem-
melsene i artikkel 12 til 16 med tilsvarende 
bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2299/89, er 
den viktigste forskjellen at nasjonal myndigheter 
ikke lenger skal bistå. I Norge skal ikke lenger 
Konkurransetilsynet bistå ESA. Håndhevingen 
etter den nye forordningen er overnasjonal, og 
den skjer direkte mellom Kommisjonen/ESA og 
det enkelte foretaket.

4 Nærmere om EØS-komiteens 
beslutning

I følge EØS-komiteen beslutning nr. 318/2015 av 
11. desember 2015 skal EØS-avtalen endres.

Beslutningen inneholder en fortale og fire 
artikler.

Artikkel 1 slår fast at vedlegg XIII til EØS-avta-
len endres ved at teksten i punkt 63 innlemmer 
forordning (EF) nr. 80/2009 og erstatter, som i 
dag, forordning (EØF) nr. 2299/89. I tillegg fast-
setter artikkel 1 at det gjøres to typer tilpasninger 
i forordning (EF) nr. 80/2009 når den tas inn i 
EØS-avtalen.

For det første fremgår det at ordene «Felles-
skapet» og «Kommisjonen» i artikkel 8 (1) skal 
forstås som «EFTA-statene» i relasjon til EFTA-
statene. Artikkel 8 handler om likeverdig behand-
ling av systemleverandører mellom tredjestater 
og medlemsstater. Den tilpasningen som er gjort 
innebærer at EFTA-statene selv beholder den 
myndigheten Kommisjonen har på vegne av EU-
statene i relasjon til tredjeland. Fordi forholdet til 
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tredjestater ikke er del av EØS-avtalen, er det 
naturlig at man ikke lar ESA speile Kommisjonens 
rolle.

For det andre slår artikkel 1 fast at – i relasjon 
til EFTA-statene – foretas det følgende tilpas-
ninger i artikkel 13, 14, 15 og 16: Ordet «Kommi-
sjonen» skal leses som «EFTAs overvåkingsor-
gan», ordet «EU-domstolen» skal leses som 
«EFTA-domstolen» og ordene «traktatens artikkel 
81 og 82» skal leses som «EØS-avtalen artikkel 53 
og 54».

Artikkel 2 slår fast at den islandske og norske 
versjonen av forordning (EF) nr. 80/2009 gis gyl-
dighet og kunngjøres i EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 
12. desember 2015, forutsatt at EØS-komiteen har 
mottatt alle meddelelser etter artikkel 103 nr. 1.1 

Artikkel 4 slår fast at beslutningen selv skal 
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Beslutningen er også vedlagt en ensidig felles-
erklæring fra EFTA-statene som har som formål å 
gjøre det klart at det å gi ESA myndighet til å 
ilegge økonomiske reaksjoner i denne konkrete 
saken ikke skal oppfattes som en endring av det 
generelle prinsippet om at tilsynsorganets myn-
dighet til å ilegge slike reaksjoner er begrenset til 
konkurranseområdet. Som det fremgår av punkt 5 
er forordning (EF) nr. 80/2009 selv i stor grad av 
konkurranserettslig karakter.

5 Forholdet til Grunnloven

Forordningen (EF) nr. 80/2009 supplerer de 
alminnelige konkurransereglenes bestemmelser 
om misbruk av dominerende stilling. Det fremgår 
for eksempel av artikkel 13 at granskninger som 
foretas i medhold av forordningen skal ta høyde 
for resultatene av undersøkelser etter traktatens 
artikkel 81 og 82 (tilsvarer artikkel 101 og 102 i 
TFEU).

Håndhevingen av forordningen skal være 
overnasjonal. Etter den gamle forordningen har 
ESA allerede i dag den kompetansen som forord-
ningen angir.

Som nevnt ovenfor skal ikke lenger det norske 
Konkurransetilsynet bistå ESA. ESA vil skaffe seg 
nødvendig informasjon om norske foretak ved 
hjelp av revisorrapporten som er omtalt i forord-
ningens artikkel 12 eller ved å stille skriftlige 
spørsmål direkte til foretaket i tråd med bestem-

melsene i artikkel 14. Foretaket selv har klare pro-
sessuelle rettigheter som fremgår av artikkel 16.

Kommer ESA til at regelverket brytes, kan det 
i medhold av artikkel 13 gi pålegg om at det ulov-
lige forholdet skal opphøre.

Dersom ESA ikke får de opplysningene det 
trenger fra foretaket, kan det ilegge tvangsmulkt 
for å tvinge frem etterlevelse av pålegget. Dersom 
foretaket fremlegger feilaktige opplysninger, kan 
ESA også ilegge et overtredelsesgebyr som er 
ment som en sanksjon. Endelig kan ESA ilegge 
overtredelsesgebyr for brudd på selve de materi-
elle plikts- og forbudsbestemmelsene forordnin-
gens kapittel 2, 3 og 4.

For brudd på plikten til å gi opplysninger er 
det satte en beløpsgrense på én prosent av fore-
takets omsetning i foregående regnskapsår. For 
brudd på forordningens øvrige bestemmelser er 
beløpsgrensen satt til ti prosent av omsetningen i 
foregående regnskapsår.

I begge tilfeller kan disse reaksjonen bare ileg-
ges dersom det foreligger forsett eller uaktsom-
het.

Forordningen krever at alle disse beslutnin-
gene skal kunne håndheves direkte overfor nor-
ske foretak. I rettslig terminologi vil det si at de 
må ha direkte virkning overfor norske private 
rettssubjekter for at forordningen skal være full-
stendig gjennomført.

Forordning (EØF) nr. 2299/89 – som erstattes 
av forordning (EF) nr. 80/2009 – ble innlemmet i 
EØS-avtalen ved Stortingets opprinnelige god-
kjennelse av EØS-avtalen ved behandlingen av 
St.prp. nr. 100 (1991–92). I en erklæring fra EFTA-
statene, som er vedlagt EØS-komitebeslutningen 
om forordning (EF) nr. 80/2009, heter det at for-
ordningen omhandler blant annet myndighet til å 
ilegge bøter (forenklet samlebetegnelse for det vi 
på norsk omtaler som tvangsmulkt og overtredel-
sesgebyr). Det presiseres at innlemmingen av for-
ordningen ikke berører institusjonelle løsninger 
med hensyn til fremtidige rettsakter om overdra-
gelse av myndighet til å sette i verk sanksjonering 
utenfor området konkurranserett.

Bestemmelsene om økonomiske reaksjoner i 
den gamle og den nye reservasjonsforordningen 
er tilnærmet identiske. Det er riktignok gjort 
visse endringer i beløpstersklene, men det er 
naturlig å se på disse som en kombinasjon av 
indeksoppjusteringer og regeltekniske tilpas-
ninger. 

Selv om Konkurransetilsynet ikke lenger vil 
ha som rolle å bistå ESA ved innhenting av opplys-
ninger, opprettholdes grunntrekkene i systemet 
ved at det er ESA som bestemmer hvilke opplys-1 Forfatningsrettslige krav angitt.
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ninger som skal innhentes, og det er ESA som tar 
avgjørelsen om det skal gis pålegg eller ilegges en 
økonomisk reaksjon. Det har til nå ikke vært noen 
slike saker. 

Ettersom det ikke skjer noen ny eller utvidet 
myndighetsoverføring til ESA ved innlemmelse av 
den nye forordningen i EØS-avtalen, kan Stortin-
gets samtykke til innlemmelse av forordning (EF) 
nr. 80/2009 i EØS-avtalen skje etter Grunnlovens 
§ 26 annet ledd. 

6 Gjennomføring i norsk rett

Forordning (EØF) nr. 2299/89 er i dag gjennom-
ført i norsk rett ved lov 23. juni 2000 nr. 54 om 
edb-baserte reservasjonssystemer for passasjer-
transport mv. Denne loven ble vedtatt som en 
følge av at forordning (EØF) nr. 2299/89 ved for-
ordning (EF) nr. 323/1999 ble endret fra å være et 
rent regelverk om distribusjon av flybilletter til 
også å være et regelverk om togbilletter som blir 
solgt sammen med flybilletter. Den opprinnelige 
versjonen av forordning var gjennomført i lov 11. 
juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 16-1 til 16-5, jf. 
Ot.prp. nr. 51 (1999–2000).

Fra den nasjonale gjennomføringsloven trådte 
i kraft i 2001 og frem til 2009, fantes det en utfyl-
lende forskrift som fordelte det nasjonale forvalt-
ningsansvaret for de enkelte bestemmelsene i for-
ordningen mellom Samferdselsdepartementet og 
Konkurransetilsynet. Forskriften la blant annet 
ansvaret for å bistå Kommisjonen/ESA til Konkur-
ransetilsynet.

Lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reser-
vasjonssystemer for passasjertransport mv. har 
som eneste formål å gjennomføre forordning 
(EØF) nr. 2299/89, som erstattes av forordning 
(EF) nr. 80/2009. 

Det vurderes som hensiktsmessig å vedta en 
helt ny gjennomføringslov, som erstatter loven fra 
2000 fra den dagen den trer i kraft. Samferdsels-
departementet vil legge frem en Prop. L med for-
slag til ny gjennomføringslov.

7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Nasjonale myndigheters plikt til å bistå ESA når 
det føres kontroll med foretak, faller bort med den 
nye forordningen. Siden denne oppgaven har vært 
av meget beskjedent omfang i de årene forord-
ning (EØF) nr. 2299/89 har vært i kraft, er end-
ringen tilsvarende liten. Gjennomføringen har 
ingen budsjettmessig betydning.

Forenklingene i den nye forordningens mate-
rielle bestemmelser er ikke uvesentlige, men 
siden den gamle forordningens bestemmelser tro-
lig har hatt beskjeden økonomisk og administrativ 
betydning for de berørte foretakene, er også 
denne endringen av liten betydning.

8 Oppsummering og tilråding

Forordning (EF) nr. 80/2009 gjør at regelverket 
for omsetning av flybilletter og tilhørende togbil-
letter tilpasses utviklingen i bransjen. Det er posi-
tivt at den økte betydningen salg av billetter via 
flyselskapenes nettsider har fått, gjenspeiles i 
regelverket i form av færre detaljregler og mer 
forenkling. I den grad forordningen overhode har 
noen administrative og økonomiske konsekven-
ser for norske myndigheter, er det positivt at plik-
ten til å bistå ESA faller bort. Etter en samlet vur-
dering innebærer ikke innlemmelsen av forord-
ning (EF) nr. 80/2009 avståelse av ny suverenitet 
ut over den som allerede er avstått ved innlemmel-
sen av forordning (EØF) nr. 2299/89.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge god-
kjenner EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 
av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avta-
len av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 80/2009 om felles regler for bruk av edb-
baserte reservasjonssystemer og om oppheving 
av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89. Utenriks-
departementet slutter seg til dette.
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Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 
80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reser-
vasjonssystemer.

Vi HARALD, Noregs Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler 
for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse 
i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk 

av edb-baserte reservasjonssystemer

I

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om 
innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 nr. regler for bruk av edb-baserte reserva-
sjonssystemer.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 
2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

80/2009 av 14. januar 2009 om atferdsregler 
for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer 
og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 
2299/891 skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EF) nr. 80/2009 opphever råds-
forordning (EØF) nr. 2299/892 som er inn-
lemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 
oppheves i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII skal teksten i nr. 63 
(rådsforordning (EØF) nr. 2299/89) lyde: 

«32009 R 0080: Europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 80/2009 av 14. januar 2009 
om atferdsregler for bruk av edb-baserte reser-
vasjonssystemer og om oppheving av rådsfor-
ordning (EØF) nr. 2299/89 (EUT L 35 av 
4.2.2009, s. 47).

Forordningens bestemmelser skal for 
denne avtales formål gjelde med følgende til-
pasning:
a) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene 

«Fellesskap» og «Kommisjonen» i artikkel 
8 nr. 1 forstås som «EFTA-statene».

b) Artikkel 8 nr. 2 får ikke anvendelse med 
hensyn til EFTA-statene. EFTA-statene skal 
kontrollere om systemleverandører i tredje-

stater forskjellsbehandler luftfartsselska-
per fra EFTA-statetene eller ikke gir dem 
likeverdig behandling.

c) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene «i 
direktiv 95/46/EF, i nasjonale bestemmel-
ser vedtatt i henhold til direktivet, og i 
bestemmelser i internasjonale avtaler der 
Fellesskapet er part» i artikkel 11 nr. 8 for-
stås som «i direktiv 95/46/EF og i nasjo-
nale bestemmelser vedtatt i henhold til 
direktivet». Med hensyn til EFTA-statene 
skal ordene «bestemmelsene i nevnte 
direktiv, i nasjonale bestemmelser vedtatt i 
henhold til direktivet, og i bestemmelser i 
internasjonale avtaler der Fellesskapet er 
part» i artikkel 11 nr. 9 forstås som 
«bestemmelsene i nevnte direktiv og i 
nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til direktivet».

d) Med hensyn til EFTA-statene, i artikkel 13, 
14, 15 og 16, skal ordet «Kommisjonen» for-
stås som «EFTAs overvåkningsorgan», 
«Den europeiske unions domstol» skal for-
stås som «EFTA-domstolen» og «traktatens 
artikkel 81 og 82» skal forstås som «EØS-
avtalens artikkel 53 og 54».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 80/2009 på 
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til-
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2015, 
forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

1 EUT L 35 av 4.2.2009, s. 47.
2 EFT L 220 av 29.7.1989, s. 1. 3 Forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni-
ons tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2015.

For EØS-komiteen
Oda Sletnes
Formann

Felleserklæring fra EFTA-statene i forbindelse 
med beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 
2015 som innlemmer europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om 
atferdsregler for bruk av edb-baserte 
reservasjonssystemer og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 i EØS-avtalen

«Den opphevede rådsforordning (EØF) nr. 
2299/89 og europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 80/2009 omhandler blant annet 
myndighet til å ilegge bøter innen et bestemt 
område av konkurranseretten. Innlemming av 
sistnevnte forordning berører ikke de institu-
sjonelle løsningene med hensyn til framtidige 
rettsakter som overfører myndighet til å ilegge 
bøter utenfor området konkurranserett.»
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 
av 14. januar 2009 om regler for bruk av edb-baserte 

reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning 
(EØF) nr. 2299/89

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR –

Under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 71 
og artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den økono-

miske og sosiale komité1,
etter samråd med Regionkomiteen,
under henvisning til uttalelse fra EUs datatil-

synsmann2,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2513, og
ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24. juli 
1989 om regler for bruk av edb-baserte reser-
vasjonssystemer4 har i stor grad bidratt til å 
sikre rettferdige og upartiske vilkår for luft-
fartsselskaper i et edb-basert reservasjons-
system (heretter kalt ERS), og derved til å 
verne om forbrukernes interesser.

2) En betydelig del av luftfartsselskapenes reser-
vasjoner gjøres fremdeles via ERS.

3) Den teknologiske utviklingen og markedsut-
viklingen gjør det mulig å foreta en betydelig 
forenkling av regelverket ved å gi systemleve-
randører og luftfartsselskaper større spille-
rom for forhandling om reservasjonsavgifter 
og takstvilkår. Dette bør gjøre det mulig for 
dem å være fleksible og tilpasse seg reisebyrå-
enes og forbrukernes ønsker og behov, og å 
distribuere sine transportprodukter på en mer 
effektiv måte.

4) I dagens markedssituasjon må enkelte bestem-
melser om ERS likevel opprettholdes, i den 

grad de dreier seg om transportprodukter, for 
å hindre at konkurransen begrenses og sikre 
at forbrukerne får nøytral informasjon.

5) Konkurransen mellom ERS-er kan vris alvorlig 
dersom eierselskaper nekter å stille samme 
informasjon om ruter, takster og ledige seter 
til rådighet for andre systemer enn sine egne, 
og nekter å godta reservasjoner gjennom disse 
systemene.

6) Det er nødvendig å opprettholde en effektiv 
konkurranse mellom deltakerselskaper og 
eierselskaper og sikre respekt for prinsippet 
om likebehandling av luftfartsselskaper uav-
hengig av om de deltar i ERS.

7) For å sikre åpne og sammenliknbare konkur-
ransevilkår i markedet bør særlige regler 
gjelde for eierselskaper.

8) Systemleverandører bør gjøre et tydelig skille 
mellom et ERS og luftfartsselskapenes interne 
reservasjonssystemer, eller andre typer av 
reservasjonssystemer, og bør avstå fra å la dis-
tribusjonsopplegget være forbeholdt sitt eier-
selskap, for å unngå at et eierselskap vil kunne 
få fortrinnsrett til tilgang i et ERS.

9) For å verne om forbrukernes interesser må det 
første skjermbildet framstå nøytralt for bru-
kere av et ERS, og det må sikres at opplys-
ninger om alle deltakerselskaper er like 
tilgjengelige, slik at ett deltakerselskap ikke 
begunstiges framfor et annet.

10)Bruk av et nøytralt skjermbilde gir økt åpenhet 
omkring transportprodukter og -tjenester som 
tilbys av deltakerselskaper, og økt tillit hos for-
brukerne.

11)Systemleverandørene bør sørge for at 
markedsføringsopplysningene i ERS er tilgjen-
gelige for alle deltakerselskaper uten for-
skjellsbehandling, og transportleverandørene 
bør ikke kunne benytte disse opplysningene til 
å påvirke reisebyråets eller forbrukerens valg 
på utilbørlig måte.

1 EFT C 224 av 30.8.2008, s. 57.
2 EFT C 233 av 11.9.2008, s. 1.
3 Uttalelse fra Europaparlamentet av 4. september 2008 

(ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. 
desember 2008.

4 EFT L 220 av 29.7.1989, s. 1.
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12)Avtaler mellom abonnenter og systemleveran-
døren om databånd med markedsføringsopp-
lysninger (MIDT) vil kunne inneholde en 
kompensasjonsordning for abonnenter.

13)Det bør bli lettere å opplyse om jernbanetrans-
port og kombinert jernbane- og lufttransport i 
et ERS-skjermbilde.

14)I henhold til europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 
2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 
Fellesskapet (omarbeiding)5 må luftfartssel-
skapene offentliggjøre sine takster, med alle 
gjeldende skatter, avgifter, tilleggsavgifter og 
gebyrer som er obligatoriske og forutsigbare. 
Et ERS-skjermbilde bør informere om takster 
som omfatter de samme priskategorier, for å 
sikre at reisebyråene kan gi denne informa-
sjonen til sine kunder.

15)Opplysning om busstransport i tilknytning til 
lufttransportprodukter eller til jernbanetrans-
portprodukter som er inkludert i lufttransport-
produkter, bør i framtiden vises i 
hovedskjermbildet i et ERS.

16)ERS bør i framtiden gi lettfattelige opplysnin-
ger om flygingens CO2-utslipp og drivstoffor-
bruk. Dette kan vises med data om 
gjennomsnittlig drivstofforbruk per person i 
liter/100 km og gjennomsnittlig CO2-utslipp 
per person i g/km, og vil kunne sammenliknes 
med data om beste alternative tog- eller buss-
forbindelse for reiser under fem timer.

17)Luftfartsselskaper fra Fellesskapet og fra 
tredjestater bør gis likeverdig behandling med 
hensyn til ERS-tjenester.

18)For å sikre korrekt anvendelse av denne for-
ordning bør Kommisjonen gis tilfredsstillende 
håndhevingsmyndighet, herunder mulighet til 
å undersøke overtredelser, enten på eget initi-
ativ eller etter en klage, til å pålegge de 
berørte foretakene å sørge for at overtredel-
sene opphører, og til å ilegge bøter.

19)Kommisjonen bør jevnlig kontrollere anven-
delsen av denne forordning, og framfor alt 
undersøke om den er effektiv med hensyn til å 
hindre konkurransebegrensende og diskrimi-
nerende praksis i markedet for levering av 
reisetjenester via ERS, og ikke minst fordi det 
finnes luftfartsselskaper med tette bånd til sys-
temleverandører.

20)Denne forordning berører ikke anvendelsen 
av traktatens artikkel 81 og 82. Denne forord-
ning utfyller de generelle konkurransereglene 
som fortsatt gjelder fullt ut for konkurranse-

begrensninger, for eksempel overtredelse av 
antitrust-regelverket eller misbruk av en domi-
nerende stilling.

21)Beskyttelse av fysiske personer i forbindelse 
med behandling av personopplysninger regu-
leres ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 
av fysiske personer i forbindelse med behand-
ling av personopplysninger og om fri utveks-
ling av slike opplysninger6. Bestemmelsene i 
denne forordning presiserer og utfyller direk-
tiv 95/46/EF med hensyn til virksomheten i et 
ERS.

22)Forordning (EØF) nr. 2299/89 bør oppheves –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Avsnitt 1

Innledende bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Denne forordning skal gjelde for alle edb-baserte 
reservasjonssystemer (ERS) som inneholder luft-
transportprodukter, når de tilbys eller brukes i 
Fellesskapet. 

Denne forordning skal også gjelde for jernba-
netransportprodukter som er inkludert i lufttrans-
portprodukter i hovedskjermbildet for et ERS, når 
de tilbys eller brukes i Fellesskapet.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:
1. «transportprodukt» befordring av en passasjer 

mellom to lufthavner eller jernbanestasjoner
2. «ruteflyging» en serie flyginger som har samt-

lige av følgende kjennetegn:
a) på hver flyging er seter og/eller kapasitet til 

transport av frakt og/eller post tilgjengelig 
for salg på individuell basis til offentlig-
heten (enten direkte fra luftfartsselskapet 
eller fra dets godkjente byråer)

b) de gjennomføres for å betjene trafikk mel-
lom de samme to eller flere lufthavner, 
enten
– i henhold til en offentliggjort ruteplan, 

eller
– med flyginger som er så regelmessige 

eller hyppige at de åpenbart utgjør en 
systematisk serie flyginger

5 EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 6 EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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3. «takster» de priser som passasjerer skal betale 
til luftfartsselskaper, jernbanetransportselska-
per, deres godkjente byråer eller andre bil-
lettselgere for befordring av disse passasjerer 
med transporttjenester, samt vilkårene som 
gjelder for disse prisene, herunder vederlaget 
og vilkårene som tilbys byråer og andre mel-
lomledd

4. «edb-basert reservasjonssystem» eller «ERS» 
et edb-system som blant annet inneholder opp-
lysninger om ruteplaner, ledige seter og 
takster for mer enn ett luftfartsselskap, med 
eller uten mulighet til å gjøre reservasjoner 
eller utstede billetter, i den utstrekning noen 
eller samtlige av disse tjenestene er gjort til-
gjengelig for abonnentene

5. «systemleverandør» et foretak og dets tilknyt-
tede foretak som er ansvarlig(e) for driften 
eller markedsføringen av et ERS

6. «distribusjonsopplegg» opplegg som en sys-
temleverandør stiller til rådighet for å formidle 
informasjon om luftfartsselskapers og jernba-
netransportselskapers ruteplaner, ledige seter, 
takster og liknende tjenester, og med sikte på 
å gjøre reservasjoner og/eller utstede billetter, 
samt andre tjenester i den forbindelse

7. «eierselskap» et luftfartselskap eller jernbane-
transportselskap som direkte eller indirekte, 
alene eller i fellesskap med andre, kontrollerer 
en systemleverandør eller deltar i kapitalen 
med rettigheter eller representasjon i styret, 
kontrollorganet eller et annet ledelsesorgan 
hos en systemleverandør, samt ethvert luft-
fartsselskap eller jernbanetransportselskap 
som det kontrollerer

8. «deltakelse i kapitalen med rettigheter eller 
representasjon i styret, kontrollorganet eller et 
annet ledelsesorgan hos en systemleveran-
dør» en investering med tilknyttede rettig-
heter eller representasjon i styret, 
kontrollorganet eller et annet ledelsesorgan 
hos en systemleverandør, og som gir mulighet 
for, alene eller sammen med andre, å få avgjø-
rende innflytelse på systemleverandørens drift

9. «kontroll» et forhold som bygger på rettig-
heter, avtaler eller andre midler som, enten 
hver for seg eller til sammen, og for alle fak-
tiske eller rettslige formål, gir mulighet for å få 
avgjørende innflytelse på et foretak, særlig 
gjennom:
a) eierskap eller retten til å bruke alle eller 

deler av foretakets aktiva
b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende 

innflytelse på sammensetningen av fore-

takets organer eller deres avstemninger 
eller beslutninger

10. «deltakerselskap» et luftfartsselskap eller et 
jernbanetransportselskap som har avtale med 
en systemleverandør om distribusjon av trans-
portprodukter gjennom et ERS

11. «abonnent» en person eller et foretak som ikke 
er et deltakerselskap, og som i henhold til 
avtale med en systemleverandør benytter et 
ERS til å gjøre reservasjoner av lufttransport-
produkter og tilknyttede produkter på vegne 
av en kunde

12. «hovedskjermbilde» en fullstendig, nøytral 
presentasjon av data om transporttjenester 
mellom to byer innenfor et fastsatt tidsrom

13. «billett» et gyldig dokument som gir rett til 
transport, eller tilsvarende i papirløs form, 
utstedt eller godkjent av luftfartsselskapet, 
jernbanetransportselskapet eller et godkjent 
byrå

14. «kombinert produkt» en på forhånd avtalt 
kombinasjon av transport og andre tjenester 
som ikke er tilknyttet transportsektoren, til-
budt til en samlet pris

15. «reservasjonsavgift» den pris luftfartsselska-
per skal betale til systemleverandører for ERS-
tjenester.

Avsnitt 2

Regler for systemleverandører

Artikkel 3

Forholdet til transportleverandører

1. En systemleverandør skal ikke:
a) knytte urimelige og/eller uberettigede vil-

kår til en avtale med et deltakerselskap, 
eller kreve aksept av tilleggsvilkår som 
etter sin natur eller i samsvar med vanlig 
forretningspraksis ikke har sammenheng 
med deltakelse i dens ERS

b) sette som vilkår for deltakelse i dens ERS at 
et deltakerselskap ikke samtidig kan være 
deltaker i et annet system, eller at et delta-
kerselskap ikke fritt kan bruke andre reser-
vasjonssystemer, for eksempel sitt eget 
reservasjonssystem på Internett og egne 
innringingssentre.

2. En systemleverandør skal laste og behandle 
data fra deltakerselskaper like raskt og med 
samme omhu, og bare med forbehold for 
begrensningene som følger av den innleg-
gingsmetode som de enkelte deltakerselska-
per har valgt.
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3. En systemleverandør skal, med mindre det er 
offentliggjort på annen måte, offentliggjøre et 
luftfartsselskaps eller et jernbanetransport-
selskaps direkte eller indirekte eierandel i en 
systemleverandør, eller en systemleverandørs 
direkte eller indirekte eierandel i et luftfarts-
selskap eller et jernbanetransportselskap. 

Artikkel 4

Distribusjonsopplegg

1. En systemleverandør skal ikke reservere en 
bestemt innleggings- og/eller behandlingspro-
sedyre, eller noe annet distribusjonsopplegg, 
eller eventuelle endringer i dem, for ett eller 
flere deltakerselskap, herunder dens eiersel-
skap(er). Systemleverandøren skal gi alle del-
takerselskaper opplysning om endringer i 
dens distribusjonsopplegg og innleggings-/
behandlingsprosedyrer.

2. En systemleverandør skal sørge for at dens 
distribusjonsopplegg holdes separat, i det min-
ste gjennom programvare og på en klar og 
kontrollerbar måte, fra enhver transportørs 
interne registre og funksjoner med hensyn til 
ledelse og markedsføring.

Artikkel 5

Skjermbilder

1. Systemleverandøren skal via sitt ERS sørge for 
ett eller flere hovedskjermbilder for hver 
enkelt transaksjon, og skal legge inn data fra 
deltakerselskaper på en nøytral og utfyllende 
måte, og uten forskjellsbehandling eller par-
tiskhet. Rangeringskriteriene skal ikke base-
res på faktorer som direkte eller indirekte er 
knyttet til transportørens identitet, og skal 
anvendes for alle deltakerselskaper, uten for-
skjellsbehandling. Hovedskjermbildet/-bil-
dene skal ikke villede brukeren, være lett 
tilgjengelig(e) og oppfylle reglene i vedlegg I.

2. Abonnenten skal benytte et nøytralt skjerm-
bilde i samsvar med nr. 1 til opplysninger som 
gis fra et ERS til forbrukeren, med mindre det 
kreves et annet skjermbilde for å imøtekomme 
et ønske fra forbrukeren.

3. Flyginger som utføres av luftfartsselskaper 
underlagt driftsforbud i henhold til europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/
2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av 
en fellesskapsliste over luftfartsselskaper 
underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om 
informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper7 må 
være klart og tydelig angitt i skjermbildet.

4. Systemleverandøren skal innføre et eget sym-
bol i ERS-skjermbildet som kan identifiseres 
av brukerne slik at de vet hvilket luftfartssel-
skap som utfører en viss flyging i henhold til 
artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2111/2005.

5. Denne artikkel skal ikke gjelde for et ERS som 
et luftfartsselskap, eller et jernbanetransport-
selskap, eller en gruppe av luftfartsselskaper, 
eller av jernbanetransportselskaper, benytter i 
eget kontor eller egne kontorer og salgssteder 
eller på egne klart identifiserte nettsider. 

Artikkel 6

Forholdet til abonnenter

1. En systemleverandør skal ikke knytte urime-
lige og/eller uberettigede vilkår til en avtale 
med en abonnent, for eksempel hindre en 
abonnent i å abonnere på eller bruke ett eller 
flere andre systemer, kreve aksept av tilleggs-
vilkår som ikke har sammenheng med abon-
nement på dens ERS, eller pålegge en plikt til å 
godta et tilbud om teknisk utstyr eller pro-
gramvare.

2. Når en abonnent er en uavhengig bedrift som 
sysselsetter færre enn 50 personer og har en 
årsomsetning og/eller årsbalanse som ikke 
overstiger 10 millioner euro, kan den si opp sin 
avtale med en systemleverandør med en opp-
sigelsestid som ikke trenger være mer enn tre 
måneder, men som ikke kan utløpe før utgan-
gen av det første avtaleåret. I et slikt tilfelle 
skal systemleverandøren ikke ha rett til å få 
refundert mer enn de kostnader som er 
direkte forbundet med avtalens opphør.

Artikkel 7

Databånd med markedsføringsopplysninger 
(«MIDT»)

1. Systemleverandøren kan stille alle markedsfø-
rings-, reservasjons- og salgsdata til rådighet 
for alle deltakerselskaper, herunder eiersel-
skaper, forutsatt at de gis like raskt og uten 
forskjellsbehandling. Opplysningene kan, og 
skal på anmodning, omfatte alle deltakersel-
skap og/eller abonnenter.

2. Deltakerselskapene skal ikke benytte slike 
data til å påvirke abonnentens valg.

3. Dersom dataene framkommer som følge av at 
en abonnent etablert i Fellesskapet har brukt 

7 EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
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et ERS-distribusjonsopplegg, skal de verken 
direkte eller indirekte identifisere abonnenten, 
med mindre abonnenten og systemleveran-
døren blir enige om vilkår for hensiktsmessig 
bruk av slike data. Dette gjelder også for data 
som systemleverandørene leverer til enhver 
annen part til annen bruk enn til avregning.

4. Avtaler mellom abonnent(er) og systemleve-
randør(er) om MIDT skal offentliggjøres.

Artikkel 8

Likeverdig behandling i tredjestater

1. Når en systemleverandør i en tredjestat 
behandler EF-luftfartsselskaper på en måte 
som ikke er likeverdig med behandlingen 
tredjestatens deltakerselskaper får i saker som 
kommer inn under denne forordning, kan 
Kommisjonen, med forbehold for internasjo-
nale avtaler der Fellesskapet eller medlemssta-
tene er part, kreve at alle systemleverandører i 
Fellesskapet behandler luftfartsselskaper fra 
denne tredjestaten på en måte som er likever-
dig med den behandling som EF-luftfartssel-
skaper får i denne tredjestaten.

2. Kommisjonen skal kontrollere om systemleve-
randører i tredjestater forskjellsbehandler EF-
luftfartsselskaper eller ikke gir dem likeverdig 
behandling. På anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ skal Kommisjonen gran-
ske mulige tilfeller av forskjellsbehandling av 
et EF-luftfartsselskap i tredjestatens ERS. Når 
en slik forskjellsbehandling blir påvist, skal 
Kommisjonen, før den treffer en beslutning, 
underrette medlemsstatene og berørte parter 
og be om deres kommentarer, herunder ved å 
sammenkalle relevante eksperter fra med-
lemsstatene til et møte.

Avsnitt 3

Regler for transportleverandører

Artikkel 9

Data fra deltakerselskapene

Deltakerselskaper, og de mellommenn som hånd-
terer dataene, skal sørge for at dataene de leverer 
til et ERS er korrekte, og at de gjør det mulig for 
systemleverandøren å følge reglene i vedlegg I.

Artikkel 10

Særlige regler for eierselskaper

1. Et eierselskap skal ikke, med forbehold om 
gjensidighet som omhandlet i nr. 2, forskjells-

behandle et konkurrerende ERS ved å nekte å 
gi det, på anmodning og like raskt, de samme 
data som det gir til sitt eget ERS om rutepla-
ner, takster og ledige seter hva angår egne 
transportprodukter, eller å distribuere sine 
transportprodukter gjennom et annet ERS, 
eller ved å nekte å godta eller bekrefte like 
raskt en reservasjon foretatt via et konkurre-
rende ERS av et hvilket som helst transport-
produkt som distribueres via dets eget ERS. 
Eierselskapet skal bare være forpliktet til å 
godta og bekrefte reservasjoner som er i sam-
svar med dets takster og vilkår.

2. Et konkurrerende ERS skal ikke nekte å lagre 
data om ruteplaner, takster og ledige seter i 
forbindelse med transporttjenester som tilbys 
av et eierselskap, og skal laste og behandle 
dataene like raskt og med samme omhu som 
for sine andre kunder og abonnenter i et hvil-
ket som helst marked, og bare med forbehold 
for de begrensninger som følger av den innleg-
gingsmetode som de enkelte selskaper har 
valgt. 

3. Eierselskapet skal ikke være forpliktet til å 
godta kostnader i denne forbindelse, unntatt til 
kopiering av data som skal leveres, og til god-
kjente reservasjoner. Reservasjonsavgiften 
som betales til et ERS for en godtatt reserva-
sjon foretatt i samsvar med nr. 1 skal være i 
tråd med den avgift det samme ERS tar fra 
andre deltakerselskap for tilsvarende transak-
sjoner.

4. Et eierselskap skal verken direkte eller indi-
rekte drive forskjellsbehandling til fordel for 
sitt eget ERS ved å knytte en abonnents bruk 
av et bestemt ERS til provisjon eller opp-
muntring til å selge eller ikke selge dets trans-
portprodukter.

5. Et eierselskap skal verken direkte eller indi-
rekte drive forskjellsbehandling til fordel for 
sitt eget ERS ved å kreve at en abonnent bru-
ker et bestemt ERS i forbindelse med salg eller 
utstedelse av billetter til transportprodukter 
som det selv direkte eller indirekte leverer.

Avsnitt 4

Vern av personopplysninger

Artikkel 11

Behandling av, innsyn i og lagring av 
personopplysninger

1. Personopplysninger som innhentes i forbin-
delse med et ERS for det formål å foreta reser-
vasjoner eller utstede billetter til 
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transportprodukter skal bare behandles på en 
måte som er forenlig med disse formål. Hva 
angår behandling av slike opplysninger skal en 
systemleverandør anses som en behandlings-
ansvarlig i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i 
direktiv 95/46/EF.

2. Personopplysninger skal bare behandles i den 
grad behandlingen er nødvendig for å kunne 
oppfylle en avtale der den registrerte er part, 
eller for å treffe tiltak på anmodning fra den 
registrerte før en avtale inngås.

3. Når det dreier seg om særlige typer opplysnin-
ger som omhandlet i artikkel 8 i direktiv 95/
46/EF, skal opplysningene bare behandles når 
den registrerte har gitt uttrykkelig og infor-
mert samtykke til behandling av disse opplys-
ningene.

4. Opplysninger som systemleverandøren sitter 
med om identifiserbare enkeltreservasjoner 
skal lagres i frakoplet modus innen 72 timer 
etter at det siste elementet i enkeltreservasjo-
nen er fullført, og tilintetgjøres innen tre år. 
Innsyn i slike opplysninger skal bare gis i for-
bindelse med faktureringstvister.

5. Opplysninger om markedsføring, reservasjon 
og salg som stilles til rådighet av en system-
leverandør, skal verken direkte eller indirekte 
identifisere fysiske personer, eller eventuelt de 
organisasjoner eller selskaper som de handler 
på vegne av.

6. På anmodning skal en abonnent opplyse for-
brukeren om systemleverandørens navn og 
adresse, formålet med behandlingen, hvor 
lenge personopplysningene skal lagres og 
hvordan den registrerte kan utøve sin rett til 
innsyn.

7. En registrert skal uhindret og uten vederlag 
ha rett til innsyn i opplysninger om seg, uan-
sett om opplysningene er lagret av systemleve-
randøren eller av abonnenten.

8. Rettighetene nedfelt i denne artikkel utfyller 
og skal gjelde i tillegg til de rettigheter for 
registrerte som er fastlagt i direktiv 95/46/EF, 
i nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 
direktivet, og i bestemmelser i internasjonale 
avtaler der Fellesskapet er part.

9. Bestemmelsene i denne forordning presiserer 
og utfyller direktiv 95/46/EF for de formål 
som er nevnt i nr. 1. Med mindre det er 
bestemt noe annet, skal definisjonene i nevnte 
direktiv gjelde. Når de særlige bestemmelsene 
i denne artikkel om behandling av personopp-
lysninger i forbindelse med ERS ikke får 

anvendelse, skal denne forordning ikke berøre 
bestemmelsene i nevnte direktiv, i nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til direktivet, 
og i bestemmelser i internasjonale avtaler der 
Fellesskapet er part.

10. Når en systemleverandør forvalter databaser 
for flere forskjellige formål, for eksempel som 
et ERS eller som en vert for luftfartsselskap, 
skal det treffes tekniske og organisatoriske til-
tak for å hindre at personvernreglene omgås 
ved å knytte sammen databaser, og for å sikre 
at personopplysninger kun er tilgjengelige for 
det særlige formål som lå til grunn for innhen-
tingen.

Avsnitt 5

Revisjon

Artikkel 12

Revisor og revisjonsrapport

1. Alle systemleverandører skal hvert fjerde år, 
samt på anmodning fra Kommisjonen, legge 
fram en uavhengig revisjonsrapport med detal-
jerte opplysninger om eierstrukturen og sty-
ringsmodellen. Kostnader forbundet med 
revisjonsrapporten skal bæres av systemleve-
randøren.

2. Systemleverandøren skal underrette Kommi-
sjonen om revisors identitet før oppnevningen 
bekreftes. Kommisjonen kan komme med inn-
vendinger, og skal innen to måneder og etter 
samråd med revisoren, systemleverandøren 
og eventuelle andre parter som hevder å ha en 
rettmessig interesse, beslutte om revisor skal 
skiftes ut eller ikke.

Avsnitt 6

Overtredelser og sanksjoner

Artikkel 13

Overtredelser

Når Kommisjonen, på eget initiativ eller etter å ha 
mottatt en klage, fastslår at det foreligger en over-
tredelse av denne forordning, kan den ved en 
beslutning pålegge de berørte foretak eller sam-
menslutninger av foretak å sørge for at overtredel-
sen opphører. Granskning i forbindelse med 
mulig overtredelse av denne forordning skal ta 
full høyde for resultatene av en undersøkelse etter 
traktatens artikkel 81 og 82.
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Artikkel 14

Myndighet til å foreta undersøkelser

Kommisjonen kan, for å kunne utføre de oppgaver 
den er gitt ved denne forordning, ved en enkel 
anmodning eller en beslutning pålegge foretak 
eller sammenslutninger av foretak å gi alle nød-
vendige opplysninger, herunder særlige revisjo-
ner, især i forbindelse med spørsmål som kommer 
inn under artikkel 4, 7, 10 og 11.

Artikkel 15

Bøter

1. Kommisjonen kan ved en beslutning ilegge 
foretak og sammenslutninger av foretak bøter 
på inntil 10 % av samlet omsetning i foregå-
ende regnskapsår når de, forsettlig eller uakt-
somt, ikke overholder denne forordning. 

2. Kommisjonen kan ved en beslutning ilegge 
foretak og sammenslutninger av foretak bøter 
på inntil 1 % av samlet omsetning i foregående 
regnskapsår når de, forsettlig eller uaktsomt, 
gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, 
eller unnlater å gi opplysninger innen den fast-
satte fristen, som svar på en anmodning frem-
met ved en beslutning vedtatt i henhold til 
artikkel 14.

3. Ved fastsettelse av boten skal det både tas hen-
syn til hvor alvorlig overtredelsen er, og til 
hvor lenge den har pågått.

4. Bøter skal ikke være sanksjoner i strafferetts-
lig forstand.

5. De europeiske fellesskaps domstol skal ha 
ubegrenset domsmyndighet til å overprøve 
beslutninger der Kommisjonen har ilagt en 
bot. Den kan oppheve, redusere eller øke 
boten.

Artikkel 16

Framgangsmåter

1. Før Kommisjonen treffer beslutninger i hen-
hold til artikkel 13 og 15 skal den oversende 
sin innvending til de berørte foretak eller sam-
menslutninger av foretak og gi dem anledning 
til å framsette sine synspunkter skriftlig og, 
dersom de ber om det, å uttale seg muntlig.

2. Kommisjonen skal ikke utlevere opplysninger 
som er undergitt taushetsplikt, og som den har 
innhentet i henhold til denne forordning.

Den som legger opplysninger fram for 
Kommisjonen i henhold til denne forordning, 
skal tydelig angi hvilket materiale vedkom-
mende anser som fortrolig og gi en begrun-

nelse for dette, og skal legge fram en egen 
ikke-fortrolig utgave av dette materialet innen 
den frist som Kommisjonen har fastsatt.

3. Når Kommisjonen anser at det på grunnlag av 
de foreliggende opplysninger ikke er tilstrek-
kelig grunnlag for å følge opp en klage, skal 
den underrette klageren om grunnene til dette 
og fastsette en frist for klageren til å framsette 
sine synspunkter skriftlig.

Dersom klageren framsetter sine syns-
punkter innen den frist Kommisjonen har fast-
satt, og klagerens skriftlige merknader ikke 
fører til at klagen vurderes annerledes, skal 
Kommisjonen avvise klagen ved en beslutning. 
Dersom klageren ikke framsetter sine syns-
punkter innen den frist Kommisjonen har fast-
satt, skal klagen anses for å være trukket til-
bake.

Når Kommisjonen oversender en innven-
ding, skal den gi klageren en kopi av den ikke-
fortrolige utgaven og fastsette en frist for kla-
geren til å framsette sine synspunkter skrift-
lig.

4. Kommisjonen skal på anmodning gi klageren, 
og de parter som har fått oversendt en innven-
ding, innsyn i saksdokumentene. Innsyn skal 
gis etter at innvendingen er oversendt. Retten 
til innsyn i saksdokumentene skal ikke 
omfatte forretningshemmeligheter, andre for-
trolige opplysninger og Kommisjonens interne 
dokumenter.

5. Dersom Kommisjonen mener at det er nød-
vendig, kan den innhente uttalelser fra andre 
fysiske eller juridiske personer.

Avsnitt 7

Sluttbestemmelser

Artikkel 17

Oppheving

1. Forordning (EØF) nr. 2299/89 oppheves.
2. Henvisninger til den opphevede forordningen 

skal forstås som henvisninger til denne forord-
ning og leses som angitt i sammenliknings-
tabellen i vedlegg II.

Artikkel 18

Ny gjennomgang

1. Kommisjonen skal jevnlig kontrollere anven-
delsen av denne forordning, om nødvendig 
ved hjelp av særlige revisjoner som omhandlet 
i artikkel 14. Den skal især undersøke hvor 
effektivt denne forordning kan sikre likebe-
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handling og rettferdig konkurranse i markedet 
for ERS-tjenester.

2. Når det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen 
gi Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen av artikkel 8 med hensyn til like-
verdig behandling i tredjestater, og foreslå 
eventuelle hensiktsmessige tiltak for å rette 
opp diskriminerende forhold, herunder inngå-
else eller endring av bilaterale lufttransportav-
taler mellom Fellesskapet og tredjestater.

3. Innen 29. mars 2013 skal Kommisjonen utar-
beide en rapport om anvendelsen av denne for-
ordning, der behovet for å opprettholde, endre 
eller oppheve denne forordning blir vurdert.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 29. mars 2009.
Denne forordning er bindende i alle deler og 

kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Strasbourg, 14. januar 2009.

Vedlegg I

Regler for hovedskjermbilder

1. Når priser vises i hovedskjermbildet og/eller 
når det velges en rangering basert på pris, skal 
prisen omfatte takst og alle gjeldende skatter, 
avgifter, tilleggsavgifter og gebyrer som skal 
betales til luftfartsselskapet eller jernbane-
transportselskapet, og som er obligatoriske og 
forutsigbare på det tidspunkt de vises i skjerm-
bildet.

2. Ved sammenstilling og utvelging av transport-
produkter mellom to byer som skal inntas i 

hovedskjermbildet, skal lufthavner eller jern-
banestasjoner som betjener samme by ikke 
forskjellsbehandles.

3. Det skal framgå klart hvilke flyginger som 
ikke er ruteflyginger. En forbruker skal på 
anmodning ha rett til et hovedskjermbilde som 
viser bare kun ruteflyginger eller kun flygin-
ger som ikke er regelbundne.

4. Det skal framgå klart hvilke flyginger som har 
mellomlanding. 

5. Når en flyging utføres av et annet luftfartssel-
skap enn luftfartsselskapet som er identifisert 
med luftfartsselskapskoden, skal det framgå 
klart hvem som faktisk utfører flygingen. 
Dette kravet vil gjelde i alle tilfeller, med unn-
tak av kortvarige, midlertidige ordninger.

6. Opplysninger om kombinerte produkter skal 
ikke vises i hovedskjermbildet.

7. Abonnenten kan velge om reisealternativene i 
hovedskjermbildet skal rangeres etter pris 
eller på følgende måte:
i) direktereiser rangert etter avgangstid
ii) alle andre reisealternativer rangert etter 

reisetid.
8. Med unntak av det tilfelle som er omhandlet i 

punkt 10, skal ingen reisealternativer vises 
mer enn én gang i et hovedskjermbilde.

9. Når reisealternativene er rangert i samsvar 
med punkt 7 i) og ii), og når det tilbys togfor-
bindelser mellom de samme to byer i ERS, 
skal minst den best rangerte togforbindelsen 
eller den best rangerte kombinerte forbindel-
sen med jernbane og fly vises i hovedskjerm-
bildet.

10. Når luftfartsselskaper driver virksomhet med 
felles rutenummer, skal hvert enkelt berørte 
luftfartsselskap – men ikke mer enn to – tilla-
tes å ha et eget skjermbilde der dets egen luft-
fartsselskapskode er brukt. Når mer enn to 
luftfartsselskaper deltar, skal de to luftfarts-
selskapene utpekes av luftfartsselskapet som 
faktisk utfører flygingen.

For Europaparlamentet For Rådet

H.-G. PÖTTERING A. VONDRA

President President
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Vedlegg II

Sammenlikningstabell

Forordning (EØF) nr. 2299/89 Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 nr. 1 og 2 –

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 3a Artikkel 10 nr. 1 og 3

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 9

Artikkel 4 nr. 2 –

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4a nr. 1 og 2 Artikkel 4 nr. 1
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