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Høring — Aktuelle løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Det vises til ovennevnte sak der det reises prinsipielle spørsmål i forbindelse med arbeidet
med en fremtidig harmonisering av europeisk kontraktsrett. Hovedspørsmålet er hvilket
ambisjonsnivå som skal ligge til grunn ved utformingen av en felles kontraktsrett i EU (og
EØS). Alternativene har et spenn fra anbefalte normer til ufravikelige overnasjonale regler
som skal erstatte dagens lovgivning i medlemsstatene.

Medlemmene i Norges Bondelag har så langt bare til en viss grad hatt behov for kjøp og
salg av varer over landegrensene. Imidlertid er det ikke uvanlig å bestille driftsbygninger
(fiøs) fra Danmark. De senere år har det stadig oftere forekommet direkteimport av særlig
maskiner og redskaper fra utlandet, men også andre produkter som kunstgjødsel.

Norske landbruksbedrifter er i all hovedsak enkeltmannsforetak med bare en arbeidsplass,
der fokus naturlig nok ligger i den daglige driften. Våre medlemmer har således ikke større
kompetanse på grenseoverskridende handel enn en vanlig forbruker. Inntektsutviklingen i
landbruket gir heller ikke nevneverdig rom for leie av fagkyndig kompetanse.

På bakgrunn av det ovennevnte vil en standardisering av europeisk kontraktsrett i kjøps- og
entrepriseforhold være positivt for våre medlemmer. Dette vil særlig gjøre det enklere å
reklamere eller kreve erstatning når det foreligger mangler ved oppfyllelsen av avtalen.

Våre medlemmer er ofte «den lille part» i handel og vandel. Det er derfor særlig viktig at
den overnasjonale standarden setter ufravikelige minstekrav. En valgmulighet etter
mønster av for eksempel FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp
artikkel 6, vil ikke være tilstrekkelig. En slik løsning vil medføre at småbedrifter får valget
mellom å avstå fra å inngå kontrakt eller å akseptere det regelverk selger/entreprenør
dikterer. I et slikt tilfelle vil situasjonen i realiteten være uendret fra i dag.

Norges Bondelag vil etter dette anbefale at det avtales et ufravikelig regelverk for alle
kjøps- og entrepriseavtaler over landegrensene i EØS-området.
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Norges Bondelag vil samtidig understreke at det bør være opp til hvert enkelt land om det
er ønskelig å gjennomføre det samme regelverket i innenlandske kontraktsforhold. Norge
har allerede i dag et velfungerende regelverk og standarder innenfor kjøp og entreprise, og
det bør være opp til nasj onale myndigheter å avgjøre når eller hvordan disse skal suppleres,
korrigeres eller endres.

Med hilsen

-r)_)

Per Skorge ( Erlend Stabell Daling
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