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HØRING EU/EØS. FORORDNING NR. 1348/2014 OM DATARAPPORTERING ETTER 
REMIT OG FORORDNING NR. 543/2013 OM TRANSPARENS I 
ELEKTRISITETSMARKEDET 

 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.3.2015 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 

ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 

energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen (leder), Are Lysnes 

Brautaset, Jon Rabben, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Berg Wassenden og Jane Eliszabeth 

Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
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2. Bakgrunn 

 

Olje- og energidepartementet (”OED”) har sendt på høring EU-kommisjonens forordning nr. 1348/2014 

om datarapportering i henhold til forordning nr. 1227/2011 om integritet og gjennomsiktighet i 

energimarkedene (REMIT). Rettsakten utfyller rapporteringskrav som følger av artikkel 8(2) og 8(6) i 

REMIT (jf tidligere høring av REMIT i brev av 30. desember 2010), og ble vedtatt i EU den 17. desember 

2014.  

 

OED sender også på høring kommisjonsforordning nr. 543/2015 om rapportering og offentliggjøring av 

data i elektrisitetsmarkedene (transparensforordningen). Forordningen ble vedtatt i EU den 14. juni 2013. 

Forordningen endrer bestemmelser i vedlegg til forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende 

krafthandel. 

 

3. Advokatforeningens merknader 

 

Ovennevnte forordninger er vedtatt og vil måtte implementeres i norsk rett ”as is”. Etter Advokat-

foreningens oppfatning vil implementeringen nødvendiggjøre en gjennomgang av nasjonalt regelverk for 

å avklare hvilke nasjonale lover og forskrifter som kan og må endres. Advokatforeningen understreker at 

gjennomgangen må sees i sammenheng med implementeringen av øvrige EU/EØS-regler.   

Advokatforeningen antar at gjennomføringen av forordringene i norsk rett vil kreve et ikke ubetydelig 

arbeid knyttet til forskrifts- og lovendringer. Advokatforeningen vil kunne komme nærmere tilbake til dette 

i forbindelse med senere høringsrunder knyttet til regelendringer i norsk rett. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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