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Høring om NOU 2012-2 - Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU  
 
Vi viser til Utenriksdepartementets brev av 31.januar 2012 med NOU 2012-2 – Utenfor og innenfor – 
Norges avtaler med EU. 
 
Brønnøysundregistrene har oppgaver som er relevante i forhold til EU: 

 Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. 
Altinn er norsk kontaktpunkt i henhold til tjenestedirektivet, dvs at næringsdrivende fra EU 
medlemsland som ønsker å tilby sine tjenester i Norge skal kunne ta kontakt med norske 
myndigheter gjennom Altinn.  

 Informasjonssidene i Altinn inngår i YourEurope som skal gi informasjon generelt til 
næringsdrivende fra EU medlemsland. 

 Opplysninger fra Foretaksregisteret brukes i anbudskonkurranser i andre land, når foretak 
flytter eller fusjonerer over landegrenser og når det etableres filialer i andre land. 

 Brønnøysundregistrene er medlem i European Business Register (EBR - www.ebr.org), et 
nettverk som distribuerer europeiske foretaksopplysninger fra 26 europeiske land. 

 
Vi tilbyr også andre tjenester rettet mot næringsliv og som i økende grad er interessant for 
næringsdrivende med aktiviteter i flere EU medlemsland: 

 Opplysninger fra Konkursregisteret er interessante for publikum i andre land.  
 Gjennom bosiden på Altinn får hvert konkursbo sin egen nettside når konkursen åpnes. 

Siden inneholder oppdatert informasjon om konkursboet. Slik kan de involverte selv finne 
informasjon om konkursen, og kreditorer og andre med krav på informasjon om konkursboet 
blir gitt tilgang til disse opplysningene på bosiden.  

 ELMER retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett forvaltes av 
Brønnøysundregistrene. Denne standarden kan bidra til forenkling ikke minst når skjemaer 
skal brukes i kommunikasjon over landegrenser. 

 
Brønnøysundregistrene har deltatt i EU-prosjekter som PEPPOL og SPOCS. For å kunne bidra i 
slike prosjekter og øvrig medvirkning i EØS-arbeid er vi avhengig av tidsriktig koordinering på 
nasjonalt plan i Norge. Vi har dessuten behov for støtte til å forberede prosjektsøknader. 
 
Vi ser at selskapsrett ikke er fanget opp i utredningen. Betydningen av EU/EØS retten er stor på 
dette området og vi mener at det ville ha vært nyttig å inkludere selskapsrett for å belyse EU-
avtalenes betydning for næringslivet.  
 
Vi deler utredningens konklusjon om at opphevingen av «søylestrukturen» i EU byr på prinsipielle 
utfordringer når de norske avtalene fremdeles er basert på søyletenkningen. Søylestrukturen delte 
EU-samarbeidet formelt opp i tre deler – (i) EF (det indre marked med mer), (ii) utenriks- og 
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sikkerhetspolitikken, og (iii) såkalte rettslige og indre anliggende (justispolitikk med mer). Den er nå 
opphevet og derfor mer integrert på EU side mens de norske avtalene i hovedsak er bygget på 
denne strukturen. EØS gjelder kun for saksområder som lå i første søylen. Konkret opplever vi dette 
når sammenkoblingen av europeiske foretaksregistre slik det tas sikte på i endringsforslag til 
1.selskapsrettsdirektiv skal implementeres i eJustice-portalen. Dermed blir denne delen knyttet 
nærmere justispolitikk, som faller utenfor EØS, mens den som en del av selskapsrett omfattes av 
EØS.  
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