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FORSLAG TIL  DIREKTIV OM FORBRUKERRETTIGHETER

Vi viser til departementets brev av 27.11.2008 vedlagt Europa-parlamentets og Rådets
forslag til direktiv om forbrukerrettigheter - COM (2008) 614/3.

Vi legger til grunn at ønsket om et felles indre europeisk marked som også forbrukere kan
være deltakere i, ligger fast. Beregninger og målinger som viser at dette vil gi en
samfunnsøkonomisk gevinst av betydelig størrelse, er mange og overbevisende. Fortsatt er
det imidlertid mange barrierer som bremser utviklingen mot et slikt marked. Lite
harmonisert lovgivning er av stor betydning. Personer bosatt i Norge møter daglig at
produkter og priser som tilsynelatende er tilgjengelig på internett, likevel ikke er
tilgjengelig når det viser seg at etterspørselen kommer fra et annet land enn der tilbyderen
er etablert. Usikkerhet om hva som blir bakgrunnsretten i en slik transaksjon, er en del av
dette. Ikke alt lar seg regulere avtalemessig.

Sett på denne bakgrunn er EU's initiativ om en mer harmonisert lovgivning nødvendig og
nyttig. Alene er dette ikke nok, men det vil gi større forutsigbarhet både for tilbydere og
kunder og være et skritt i målsetningen om det indre marked. Vi er noe forbauset over den
ensidige negative reaksjon som forslaget er blitt møtt med i mediene. Etter vår oppfatning
må det bero på en misforståelse av direktivets innhold eller at man ikke er enig i visjonen
om et felles indre marked. Vi har også merket oss at mediene ofte hefter noe
negativt/uvanlig ved tilfelle der forbrukere kjøper finansielle tjenesteytelser (innskudd eller
lån) på tvers av nasjonale grenser. Tiltak som tilrettelegger og alminneliggjør dette
markedet, vil derfor være nyttig.

På grunn av annen felleskapslovgivning, vil direktivforslaget ikke få full virkning innenfor
finansiell tjenesteyting. Forslaget berører imidlertid helt grunnleggende vilkår for
alminnelig avtaleslutning og får derfor likevel stor betydning. Det fremgår innledningsvis i
forslaget at man har tatt sikte på en rimelig balanse mellom et høyt forbruker-
beskyttelsesnivå og næringslivets konkurranseevne, samtidig som subsidiaritetsprinsippet
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overholdes. Etter vår oppfatning er dette gjennomført i forslaget. Man kan selvfølgelig
være uenig i detaljer, men i den store sammenheng blir dette mindre vesentlig.

Finansieringsselskapenes Forening vil ferem mot endelig vedtagelse arbeide gjennom sine
europeiske søsterorganisasjoner Eurofinas og Leaseurope med sikte pa konkrete
endringsforslag.

Med vennlig hilsen
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