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Høring:
EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for

grensekryssende kontrakter (ESL)

Vi viser til departementets brev av 25. november 2011 vedrørende høringsnotatet om
EU kommisjonenes forslag til en europeisk salgslov for gensekryssende kontrakter.

Distansehandel Norge (Norsk Distansehandelforening BA) ble etablert som Norsk
Postordreforening i 1983.
Med distansehandel menes alle handelsforrner hvor kjøper og selger fysisk ikke møtes.
I alle år har foreningen arbeidet for at postordre, senere også internetthandel, skal være
en trygg og kundevennlig distribusjonsforrn. Derfor etablerte vi i februar 2011
sertifiseringsordningen Trygg E-handel, www.tryggehandel.no .

Foreningen har i felles høringsuttalelse med Virke og Forbrukerrådet oppfordret
regjeringen til å gå i mot forslaget til en europeisk salgslov for grensekryssende
kontrakter.

Om loven likevel skulle bli vedtatt og regjeringen går inn for å implementere denne
i norsk lovgivning, vil vi be om at man ben ter muli heten til å sikre norske
nærin sdrivende like konkurransevilkår. Det er vesentlig for å trygge norske
arbeidsplasser og statens inntekter.
Vi vil derfor foreslå at man lar disse lovbestemmelser tre inn for gjeldene nasjonal
lovgivning. Dermed har forbrukere og næringsdrivende kun et sett av
lovbestemmelser å forholde seg til. Samtidig vil dette likestille utenlandske og
nasjonale næringsdrivende og derved hindre at det oppstår konkurransevridende
effekter.
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I tillegg vil det være vesentlig å eliminere den konkurransevridningen som ligger i
forskjellen mellom norsk og EU-landenes «bagatellgrense» for avgiftsfri netthandel
- bedre kjent som «200 kroners regelen». Dette er det beløpet forbrukerne kan handle
for fra utlandet uten å bli tillagt moms eller andre avgifter.
Vi ber om at det avgiftsfrie beløpet harmoneres med beløpene i EU-landene Damnark
og Sverige. I våre naboland er «bagatellgrensen» hhv. 80 DKK og 100 SEK.
Dette er et viktig element for å sikre norske arbeidsplasser like konkurransevilkår.

Avslutningsvis vil vi oppfordre regjeringen til å styrke forbrukemes trygghet og sikre
seriøsiteten i distansehandelsbransjen. På den måten blir det bl.a. lettere å handle over
landegrensene. Dette kan gjøres gjennom å bidra til større fokus på de sertiftserings-
ordningene som allerede er etablert i de fleste europeiske land.

Kontakt oss gjerne om noe synes uklart.

Med vennlig hilsen
Distansehandel Norge
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