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Dagens tema: EØS-rettens betydning 

o EØS-rettens betydning: flere plan 

o Primærrettens betydning  

o «Positiv» harmonisering gjennom sekundærrett 

o Derunder harmonisering gjennom EU-selskapsformer 

o «Negativ» harmonisering gjennom rettspraksis;  

o Rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolene 

o Pågående reformprosesser og utviklingen videre 



EØS-rettens kilder i et nøtteskall 

• EUs traktatrett: to traktater 
• EUs sekundærrett: direktiver, 

forordninger, anbefalinger 
 
• EØS-avtalen som bindeledd 

 
• Rettspraksis: EU- og EFTA-domstolene 

 



Traktatretten 
• Trakten om Den Europeiske Union 
• Traktaten om Den Europeiske Unions Funksjon 
• Charteret om grunnleggende rettigheter 
• Konstitusjonelle prinsipper  
• Inneholder blant annet: 

– Overordnede formål 
– Fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital og den 

frie etableringsrett  
– Beskyttelse mot diskriminering 
– Proporsjonalitetskravet  
– Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier 
– Hjemler for sekundærretten 



Harmonisering gjennom sekundærrett 
• Sekundærrett: EU-lovgivning med hjemmel i 

traktatene 
– EØS-relevans vurderes for hver gang 

 

• Harmonisering med mål om å:  
– Fremme fri bevegelse av kapital og fri etableringsrett 
– Beskytte aksjonærer, kreditorer og andre involverte parter 

 

• Selskapsdirektivene: 
– Dekker sentrale selskapsrettsområder 
– Inkluderer regnskap og revisjon 
– Grenser innpå finansmarkedsretten 

 
 
 

 



Oversikt over viktige vedtatte direktiver 

• Publisitetsdirektivet 
• Kapitaldirektivet 
• Fusjons- og fisjonsdirektivet 
• Regnskapsdirektivet 
• Revisjonsdirektivet 
• Direktivet for grenseoverskridende fusjoner 
• Filialdirektivet 
• Eneaksjonærselskapsdirektivet & SUP-forslaget 
• Takeoverdirektivet 
• Aksjonærrettighetsdirektivet 
• Direktivet om sammenkobling av bedriftsregistre 

 



Viktige ikke-vedtatte direktiv 

• Strukturdirektivet 
 
• Konsernrettsdirektivet 

 
• Direktivet om selskapers nasjonalitetsskifte 



Harmonisering: EU-selskapsformer 

• Europeiske økonomiske firmagrupper  
• Europeisk allmennaksjeselskapsform (SE) 
• Europeiske samvirkeforetak  
 
• Forslag til europeisk aksjeselskapsform (SPE) 

trukket tilbake 
• SUP-forslaget 

 
• Forslag til Europeisk stiftelse 

 
 



Harmonisering: rettspraksis 

• «Negativ» harmonisering gjennom rettspraksis 
 

• Utgangspunkt: selskaper er «creatures of national 
law» 
 

• Etableringsretten: primær og sekundær etablering 
 

• Fri bevegelse av kapital 



Rettspraksis om primær etableringsrett 
• Primær etableringsrett: valg av selskapsstatutt 

 
• De mindre kjente sakene, bl.a. Segers 
• Daily Mail: skatterettssak med selskapsrettslige 

konsekvenser 
• Überseering: hva må til for å påberope 

etableringsrett?  
• Cartesio: viktig avklaring mht. Daily Mail 
• Sevic: etterfølgende primæretablering 
• Vale: utvikler Daily Mail og Cartesio 



Rettspraksis om sekundæretablering 
• Direkte og indirekte sekundæretablering 

– Betydning for selskapsstatutt 
– Videre rettsvalgsbetydning 

 

• Fra Segers til Centros 
 

• Centros utløser NUF-kaoset i norsk rett 
 

• Inspire Art: nederlandsk utprøving av Centros-
grensene; «formelt utenlandske selskaper» 
 



Rettspraksis: fri bevegelse av kapital 

• Fri bevelse av kapital og EØS-retten 
 

• Idryma Typou: aksjeselskapets natur og 
ansvarsbegrensningen for aksjonærene 
 

• Sakene i serien Golden Shares 
– Spesielt aktuelt ved privatisering 
– Stater må respektere de selskapsrettslige spilleregler 
– Strengere krav til statlig aksjonær enn til privat? 

 

• Impacto Azul: grenseoverskridende konsernansvar 



EU-rettens rettslige betydningen 

• Sekundærlovgivning må tolkes i lys av traktatretten  
• Norsk implementeringslov og -praksis må tolkes i lys 

av sekundærrett og traktatretten  
• Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot 

relevant sekundærrett  
• Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot 

traktatretten: Traktatreglene og grunnleggende 
prinsipper på traktatnivå 
 



Interessant utvikling i EU 
• EU-kommisjonen lanserte i april 2011  

grønnbok om corporate governance 
• The Reflection Group On the Future of EU Company Law 

leverte sin rapport i april 2011  
• EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar lagt frem  

25. oktober 2011 
• EU-kommisjonens handlingsplan European company law and 

corporate governance  – a modern legal framework for 
more engaged shareholders and sustainable companies 
ble lagt frem 12. desember 2012 
 

• Reformpakke corporate governance 15. april 2014 
• Meddelsele om CSR-strategi 29. april 2014 
• Nye CSR-rapporteringsregler vedtatt oktober 2014 

 
• Quo vadis, Europa? 

 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf
http://europalov.no/node/5061
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
http://europalov.no/rettsakt/selskapsrett-endringsbestemmelser-om-aksjonaerengasjement-eierstyring-og-selskapsledelse/id-7491
http://europalov.no/politikkdokument/eu-strategi-for-bedrifters-samfunnsansvar/id-5061
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