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Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Det vises til Justisdepartementets brev 20. august 2010, vedlagt EU-kommisjonens
Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett. Grønnboken beskriver
ulike løsningsmodeller for hvordan man kan styrke det indre marked gjennom utvikling
av den europeiske kontraktsretten, med formål å forenkle grenseoverskridende
transaksjoner. EU-kommisjonen skisserer en rekke forskjellige tilnærminger til en
mulig felles europeisk kontraktsrett, som spenner fra en såkalt verktøykasse for
nasjonale lovgivende myndigheter, til en forordning om innføring av en europeisk
sivilloybok.

Etter Finansdepartementets vurdering er det naturlig at Justisdepartementet i sitt
høringssvar til Kommisjonen påpeker at en eventuell harmonisering av kontraktsretten
innenfor EU/EØS området i tilstrekkelig grad må ivareta, og ikke medføre en
svekkelse av, norske forbrukeres rettigheter. Ved utformingen av en eventuell felles
europeisk kontraktsrett må det tas hensyn til at det er svært ulik rettstradisjon i de ulike
EU/EØS-landene, og dersom en eventuell felles kontraktsrett utformes med
utgangspunkt i en rettstradisjon som er fjern fra den norske rettstradisjonen, vil dette
kunne være en ulempe, særlig for norske forbrukere.
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Vedlagt følger Finanstilsynets høringssvar av 11. november 2010, som departementet
med nevnte presiseringer slutter seg til.
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Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for europeisk kontraktsrett

Det vises til brev av 20. august 2010 der Justis- og politidepartementet ber Finanstilsynet avgi en
høringsuttalelse vedrørende løsningsmodeller for europeisk kontraktsrett.

Finanstilsynet har ingen særskilte merknader til løsningsmodellene som fremgår av grønnboken.
Det skal imidlertid bemerkes at eventuell innføring av felles kontraktsrett innenfor EU/EØS
området kan svekke det vernet som spesielt forbrukere har etter norsk lovgivning på enkeltområder.
Dette vil  særlig  gjelde ved-fullharmonisering og i det tilfelle løsningsmodellen vil omfatte både
grenseoverskridende og innenlandske avtaler. For øvrig vil et mer ensartet regelverk for
grenseoverskridende avtaler skape større forutberegnelighet for partene.
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