
Barne- og Likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

BARN -OG LIKESTILLINGSDEP

Arkivkode:  OQ'

Dato: 3o I p9
UO$U

Oslo,
ak

n rår  2009
y  3

Høringsforslag til nytt  EU direktiv for Forbrukere.

Vi takker for tilsendt informasjon samt informativt dialogmøte 12. januar  i forbindelse med
forslag til nytt  EU direktiv for forbrukere. Dette er et tema Direktesalgsforbundet er meget
engasjert  i. Arbeidet med å ha mest mulig like regler for salg over grensene berører de
fleste av våre medlemmer. Samtidig er vi meget opptatt  av at vår bransje fremstår
helhetlig og positiv for våre kunder (forbrukerne).
Det er gledelig å se at EU - kommisjonen har kommet et godt stykke videre med sitt
arbeide med å fremskaffe et helhetlig lovverk som skal regulere forbrukernes rettigheter
på en best mulig måte. Vi mener dette er spesielt viktig i en tid hvor salg over grensene
er aktuelt for de fleste bransjer samt at internett  blir en stadig viktigere salgskanal.

Direktesalgsforbundet har følgende kommentarer til det nye forslaget:

Vi er imot  en totalharmonisering  - da vi mener dette vil gripe for sterkt inn i
kontraktsretten og igjen gi forbrukerne dårligere betingelser enn de har i dag.
Vi er for  en minimumsharmonisering - med samme lovverk i alle land og hvor
hvert enkelt land! firma kan sette egne regler som er bedre enn minimumskravet.
Dette vil gi et konkurransefortrinn for de som ønsker å gi forbrukeren bedre
betingelser, og dette vil oppleves som positivt for forbrukerne.
Vi mener den grå listen kan bli misvisende  - hvem skal bestemme hva som er
for mye/ for lite, lov å si opp avtalen eller ikke, definisjon av tid osv. - hvis dette
ikke kan stå i et kontraktsmessig forhold. Listen kan også bli urimelig dersom det
blir en betydelig skjevhet i partenes rettigheter og plikter og kan der igjennom bli
til skade for forbrukeren. Dette vil også oppleves uklart  for forbrukeren og
vanskelig å gjennomføre i praksis.

Vi står til enhver tid til disposisjon om det skulle være behov for en mer utdypende
informasjon om hva vår bransje mener om dette.
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