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HØringsuttalelse :  forslag til direktiv om forbrukerrettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse til
forslag til direktiv COM (2008) 614/3 om forbrukerrettigheter.

NHO mener det er gunstig at det  skjer en totalharmonisering av reglene om
forbrukerbeskyttelse i EØS-området. Ulikt regelverk i landene gir store
etterlevelseskostnader for næringslivet og skaper dessuten usikkerhet for forbrukerne med
hensyn til hvilke rettigheter de har ved grenseoverskridende handel. Dette fører til at verken
næringsliv eller forbrukere har reell tilgang til det store EØS-markedet; næringslivet tape
salg, og forbrukerne går glipp av utvalg og prisfordeler.

En lotalharmonisering vil gi likt regelverk innen direktivets område i alle EØS-land og like
konkurransevilkår for europeisk næringsliv. Det gir forutheregnelighet for alle
markedsaktører og reduserer næringslivets kostnader. Det  er  viktig at forslaget til regelverk
er ment å omfatte både innenlandssalg og grenseoverskridende salg. Dersom dette ikke
hadde vært tilfelle, ville regelverket ikke nådd sitt formål.

Når det gjelder direktivforslagets materielle innhold, vil det innebære at endringer må gjøres
i norske lover. Noen av endringene vil være til forbrukerens gunst, mens andre vil være til
forbrukerens ugunst. Det ligger i sakens natur at dersom man vil totalharmonisere et område,
vil det innebære gi-og-ta.

Forslaget til direktiv tar sikte på å regulere et omfattende rettsområde. Det hadde vært en
fordel om departementet i sin utsendelse av høringssaken hadde angitt hvilke konsekvenser
et slikt direktiv vil ha for norsk rett. Dette er et ressurskrevende og tidkrevende arbeid, som
man vanskelig kan forvente at alle høringsinstanser skal gjøre. NHO ønsker ikke å gå inn på
de ulike materielle reglene som foreslås. For NHO er det vesentlige at det innføres likt
regelverk i alle EØS-land, slik at konkurransevilkårene blir like, og alle aktører kan forholde
seg til et forutheregnelig regelverk ved grenseoverskridende handel.
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