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Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter 
vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode 
selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til 
det indre marked og relaterte områder 

Det vises til høringsbrev av 15. juni med anmodning om eventuelle innspill til ovennevnte 

forslag innen 7. august i år, med sikte på etablering av norsk posisjon til forslaget. 

 

Kort om forslaget 

Forslaget gir Kommisjonen myndighet til å be foretak og foretakssammenslutninger i EU-

landene informasjon på områder som gjelder det indre marked og blant annet miljø, dersom 

det foreligger alvorlige vanskeligheter med anvendelsen av EU-regelverk som risikerer å 

svekke oppnåelsen av et viktig EU-formål (artikkel 4).  Kommisjonen kan bare be om 

informasjon dersom den ikke allerede har fått eller kan skaffe informasjonen fra andre eller 

på annen måte innen rimelig tid (artikkel 5).  Den må først vedta en beslutning om å kreve 

informasjonen og begrunne hvorfor dette er nødvendig og hvordan den velger ut hvem den 

skal be om informasjonen fra.  Beslutningen skal rettes til og meddeles berørte medlemsland 

(artikkel 5).  Kommisjonen kan velge å be foretak/sammenslutninger om informasjon 

gjennom en enkel henvendelse eller en beslutning rettet til foretaket/sammenslutningen.  

Hjemmelen for kravet, formålet, hva slags informasjon som kreves og fristen for å gi den skal 

fremgå. Dette fremgår av artikkel 6.  De som bes om informasjon kan angi om og i så fall 

hvilke deler som gjelder forretningshemmeligheter, men Kommisjonen avgjør i form av en 

beslutning om det er tilfelle. Medlemsland der foretaket/sammenslutningen som bes om 

informasjon har sitt sete, skal ha kopi av henvendelsen/beslutningen, men vil bare få tilsendt 

informasjon dersom den er relevant for en pågående traktatbruddprosedyre mot landet, og 

da ikke informasjon som er konfidensiell i forhold til dette landets myndigheter. Dette fremgår 

av artikkel 7.  Av artikkel 8 fremgår at informasjonen kun kan benyttes for formålet (jf. artikkel 
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4), og av artiklene 9-13 fremgår at manglende eller feilaktig svar kan føre til bøter som må 

fastsettes ved beslutning som vil kunne bestrides for EU-domstolen. 

 

Klima- og miljødepartementets kommentarer 

Det er i utgangspunktet positivt med tiltak som vil kunne bidra til at EU-regelverk om det 

indre marked og beskyttelse av miljø overholdes like effektivt i alle land.  Det bidrar til å 

styrke beskyttelsen av miljø og sikre like konkurransevilkår. 

 

Kommisjonens behov for denne retten til å be om informasjon direkte fra foretak og 

foretakssammenslutninger i landene fremstår imidlertid som noe uklart, og myndigheten er 

temmelig generelt formulert slik at det synes vanskelig å vurdere om Kommisjonen holder 

seg innenfor eller går utenfor grensene for den.   

 

Det fremstår også som noe uklart hvorfor denne informasjonen ikke vil kunne fremskaffes 

gjennom offentlig tilgjengelig informasjon, herunder blant annet årsrapporter fra foretak og 

deres nettsider og informasjon innkommet til og videreformidlet fra nasjonale myndigheter 

som ledd i deres oppfølging av regler til gjennomføring av eller med betydning for det indre 

marked og miljø.  

 

Det fremgår heller ikke av forslaget om og i såfall hvor lang tid som skal gå fra Kommisjonen 

tar beslutningen om å be om slik informasjon og notifiserer den til medlemslandene, og til 

den henvender seg til foretak/sammenslutning for å få informasjonen.  Dermed er det også 

uklart om berørte medlemsland vil kunne bidra med relevant informasjon i forkant eller 

komme med synspunkter på hvilken informasjon det bes om fra hvem og hvor relevant og 

dekkende denne informasjonen eller dette utvalget vil være. 

 

Det fremstår også som noe pussig at berørte medlemsland ikke skal gis tilgang til den 

informasjonen Kommisjonen mottar med mindre den gjelder en pågående traktatbruddsak.  

Informasjonen vil også kunne være relevant og nyttig for medlemsland, ettersom 

Kommisjonen bare skal kunne be om den dersom den er viktig for å ta tak i alvorlige 

problemer med anvendelsen av EU-regelverk og ikke er tilgjengelig på andre måter.   

 

Det synes derfor hensiktsmessig at Norge går inn for at Kommisjonens behovet for å kunne 

be om informasjon, vilkårene for og omfanget av slike anmodninger og medlemslandenes 

rolle i den forbindelse avklares nærmere i den videre prosessen. 

 

  

Med hilsen 

 

Agnethe Dahl (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Beate Berglund Ekeberg 

fagdirektør 
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