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Innledning
Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 25. november 2011 om Europa-
kommisjonens forslag til en europeisk salgslov (ESL). Vi viser også til avtale om utsatt
høringsfrist til etter Påske.

Justisdepartementet ønsker å få belyst konsekvensene av å gjennomføre forslaget i
norsk rett og hvilke endringer som det eventuelt er ønskelig at norske myndigheter
arbeider videre for i lovgivningsprosessen i EU.

Behovet for regulering
Vi er i utgangspunktet positive til felles europeiske løsninger på det kontraktsrettslige
området. Harmoniserte regler og bedre kunnskap om denne type rettigheter og plikter,
kan føre til et bedre fungerende indre marked for både næringsdrivende og forbrukere.
Imidlertid er ikke harmoniseringen total, og problemet med usikkerhet for partene
ved inngåelse av grensekryssende kontrakter vil fortsatt eksistere. Forslaget er
imidlertid et skritt på veien for å bøte på situasjonen. Hvorvidt regelverket fungerer
etter hensikten kan evalueres etter noen år.

Virkeområde og forslagets frivillige og ufravikelige karakter
Et spørsmål som vi har vurdert er om ESL skal inneholde ufravikelige bestemmelser
for avtaler som inngås mellom næringsdrivende, hvor den ene parten er en liten eller
mellomstor bedrift. Små og mellomstore foretak har ikke alltid samme tilgang til
juridisk kompetanse som store foretak og det kan i mange tilfeller være stor ubalanse
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mellom partene. Dette forholdet, og fordi det vil være frivillig å anvende ESL, tilsier
etter vårt syn ufravikelige bestemmelser hvor den ene parten er en liten eller
mellomstor bedrift.

I forordningsutkastet fremgår det at medlemsstatene kan velge å utvide virkeområdet
for ESL til å gjelde rent nasjonale kontrakter. Vi mener at like regler for grense-
kryssende og nasjonale kontrakter vil være enklere å forholde seg til og vil kunne
motvirke konkurransevridning. Det bør derfor også være en mulighet til å anvende
reglene nasjonalt.

Forholdet til ehandelsloven
I sin utredning om ESL av 24. februar 2012 til Justisdepartementet, påpeker professor
Kåre Lilleholt at flere av pliktene som påhviler tjenesteyter etter ehandelsloven nå blir
trukket inn i det privatrettslige forholdet mellom partene. Ehandelsloven hører inn
under NHDs ansvarsområde og gjennomfører direktiv 2000/31/EF om elektronisk
handel.

ESL artikkel 24 inneholder liknende bestemmelser til ehandelsloven §§ 11 og 12.
Ehandelsloven § 11 pålegger tjenesteyter en opplysningsplikt overfor tjenestemottaker
før elektronisk bestilling og gjennomfører ehandelsdirektivets artikkel 10 og artikkel 11
nr. 2. Ehandelsloven § 12 har en bestemmelse om mottakelse og bekreftelse av en
bestilling.

Artikkel 25 inneholder mer detaljerte opplysningskrav, som også vil gjelde for ehandel.
Artikkel 25 annet ledd inneholder en detaljert bestemmelse om forbrukerens
anerkjennelse av en betalingsforpliktelse, herunder om utformingen av en
"ordreknapp", dersom dette brukes. Dette er ikke regulert i ehandelsloven eller, så vidt
vi kan se, i annen lov.

Brudd på bestemmelsene i artikkel 24 og 25 får virkning for det privatrettslige
avtaleforholdet mellom partene, jf. artikkel 25 annet ledd siste punktum og artikkel 29.
Brudd på ehandelsloven får som hovedregel ikke virkning for det privatrettslige
avtaleforholdet mellom partene.

Vi er skeptisk til å pålegge en tjenesteyter som vil drive med elektronisk handel,
ytterligere forpliktelser selv om ESL skal være frivillig å anvende. Europakommisjonen
har nylig startet en evaluering av implementeringen av ehandelsdirektivet i de enkelte
medlemslandene. Den har også foreslått å forbedre det administrative samarbeidet om
håndhevingen av direktivet. De nevnte tiltakene er omtalt i Europakommisjonens
melding om elektronisk handel og andre tjenester på internett (KOM (2011)942).
Utfallet av dette arbeidet bør foreligge før man eventuelt innfører privatrettslige
virkninger av brudd på plikter som i dag er regulert i ehandelsdirektivet og
ehandelsloven. Kommisjonen skriver for øvrig at direktivet fungerer bra i sin
nåværende form og at det derfor ikke bør revideres.
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Vi bidrar gjerne med ytterligere innspill videre i prosessen dersom dette er ønskelig.

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør
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