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Høring – ERIC-lov - forordning om Fellesskapets rettslige ramme for en
europeisk forskingsinfrastruktur
Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 20. april 2015.
Høringsforslaget inneholder forslag til lovregulering av ERIC-organisasjonsformen.
Lovforslaget er et ledd i gjennomføringen av ERIC-forordningen (forordning (EF) nr.
723/2009 om Felleskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk
forsknings-infrastruktur (ERIC-konsortium), i EØS-avtalens protokoll 31.
Utenriksdepartementet har ingen substansmerknader til at Kunnskapsdepartementet
nå velger å fremme et forslag om ERIC-lov. I utkastet til ERIC-lov legges det opp til å
inkorporere forordningen i norsk rett, jf. utkastet til lov § 1. Utenriksdepartementet
forutsetter at Kunnskapsdepartementet har konsultert med Justisdepartementets
lovavdeling om valg av rettslig gjennomføringsmåte og innholdet i
gjennomføringsloven. Utenriksdepartementet viser til at Utredningsinstruksens punkt
4.2. forutsetter at et slikt lovforslag er sendt på departementsforeleggelse, herunder til
Lovavdelingen, før det sendes på alminnelig høring.
Utenriksdepartementet forutsetter også at Kunnskapsdepartementet tar opp med
Justisdepartementet om det bør fremgå uttrykkelig av loven eller av forarbeidene, at
den ikke får anvendelse på Svalbard. Utenriksdepartementet viser i den sammenheng
til skillet i Svalbardloven mellom privatrettslig og offentligrettslig lovgivning, samt de
vurderinger som blant annet fremkommer i forarbeidene til aksjeselskapslovgivningen.
Som en teknisk merknad nevnes det at ERIC-forordningen ikke blir rettslig bindende
for Norge før etter at Norge har meddelt EU at de forfatningsrettslige krav for
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ikrafttredelse er oppfylt, dvs. etter at Stortingets samtykke er innhentet og det er
fremmet en kgl. res. om slik meddelelse, jf. høringsnotatets side 2, andre avsnitt.

Med vennlig hilsen

Øyvind Hernes
underdirektør
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rådgiver
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