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Høringsuttalelse  fra Nei til EU om forslag
til forbrukerdirektiv
Det vises til utlyst høring angående  EU-kommisjonens forslag til direktiv om
forbrukerrettigheter  (COM (2008 )  614/3). Nei til EU er undrende til at vi ikke er oppført blant
høringsinstansene  som fikk direktivet  tilsendt .  Vi ønsker i alle fall å komme med følgende
kommentarer til direktivet.

Det fremlagte direktivet vil, om det vedtas i EU og innlemmes i EØS, på en del viktige
punkter føre til en markant svekkelse av forbrukervernet i Norge.

EU-kommisjonen setter med dette direktivforslaget hensynet til det indre markedet og målet
om en friest mulig handel over hensynet til forbrukerne.  Man går svært langt i å vurdere
sterke rettigheter for forbrukerne som en forstyrrende handelshindring .  En erklært
hovedmålsetning for direktivet er da også å øke handelen i det indre markedet,  jfr bl.a.
fortalens pkt 5 og artikkel 1.

Nei til EU mener dette er et lite ønskelig utgangspunkt for et såkalt "forbrukerdirektiv".

Nei til  EU har  merket seg at direktivforslaget svekker dagens norske regelverk i alle fall når
det gjelder:
* Reklamasjonstiden på alle varer og tjenester  til 2 år.  I dag er den i Norge 5 år for mer varige
produkter, som fjernsynsapparater,  telefoner og biler. De tte er en praktisk svært  viktig
bestemmelse.
* Direktivet griper inn i forbrukers adgang til å holde igjen  (deler av) oppgjøret ved
forsinkelse /  mangel.



Direktivforslaget er at alvorlig angrep på forbrukerrettigheter som det er bred politisk enighet
om her hjemme. Den forkortede reklamasjonstiden er dessuten miljøfrendtlig og legger opp til
et bruk-og-kast-samfunn der produsentene kan spekulere i forbrukernes korte klagefrist.

Vi viser til og slutter seg til den kritikken mot direktivet som har kommet bl.a. fra
Forbrukerrådet, NAF og Naturvernforbundet, samt de fleste politiske partiene. Regjeringen
har bred støtte for offensive krav til EU om at direktivet må endres før det vedtas.

Nei til  EU ber  regjeringen  gi EU  klar beskjed om at klagefristen må forlenges og at direktivet
i alle fall må omgjøres til en minimumsregel ,  ikke sette et tak for det nasjonale
forbrukervernet.
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