
Gjennomføring av EF-direktiver, særlig på
områder med sammenfallende nordisk lovgivning -

seksjonsmøte

Referenten, lagstiftningsrådet Sten Palmgren, Finland: Det är inte långt kvar tills
Danmark kan fira 30-årsjubileum som EG- och senare EU-medlem. När Island,
Norge, Sverige och Finland 1994 trädde in i EES och Sverige och Finland endast
ett år efter det blev EU-medlemmar, var det fråga om att på en gång och under
tidspress införliva en icke oansenlig mängd direktiv - och så får man förstås inte
glömma alla de lagstiftningsåtgärder som krävdes för att anpassa den nationella
lagstiftningen till grundfördragen, förordningar m.m. Kort sagt var det fråga om
att träda in i en ny rättsordning - hur dramatisk denna förändring var eller små-
ningom kommer att visa sig vara, är en fråga det tycks råda mycket delade upp-
fattningar om. Själv hör jag till dem som tror att förändringarna när det gäller
juridisk metod, rättskällelära och lagteknik på sikt kommer att bli rätt stora, även
om denna utveckling inte sker dramatiskt snabbt. Rättsutvecklingen genom EG-
domstolens praxis, direktivet som juridiskt instrument, avsaknaden av egentliga
förarbeten samt den flerspråkiga lagstiftningen gör att den skrivna lagens bety-
delse inte är precis densamma som vi har varit vana vid i Norden.

Inträdet i EES och EU har naturligtvis medfört en rädsla för att nordisk
gemenskap och nordiskt samarbete går förlorade. Redan länge och i olika
sammanhang har man diskuterat hotbilder och även på politisk nivå har man fat-
tat beslut om det nordiska samarbetets fortbestånd. När vi nu skall föra diskussi-
onen vidare vore det önskvärt att starta vid den tidpunkt där vi står i dag. Vi har
nu några års erfarenhet av EES- och EU-medlemskap. Det är inte längre fråga om
införlivande av gamla direktiv, utan fråga om sådana direktiv vi själva på ett eller
annat sätt är med om att utforma. Vi skall ju inte här diskutera samarbetet vid
direktivens tillkomst utan enbart samarbetet vid genomförandet, men ändå bör
det väl framhållas att dessa frågor intimt hör ihop. Problem och möjligheter som
gäller genomförandet eller transponeringen bör man givetvis försöka identifiera
redan när direktivet bereds. Ett krav på den nationella lagberedaren och lagstif-
taren är att de försöker förutse lagens verkningar och möjligheterna att tillämpa
lagen. Samma krav bör givetvis ställas på Gemenskapen som lagstiftare och där-
för bör medlemsstaterna inte medverka till att man utformar direktiv som man
inte kan eller har för avsikt genomföra.

Frågan om genomförande av EG-direktiv på områden med samfälld nordisk
lagstiftning kunde tänkas innehålla följande element:

- Om direktivet medger alternativa nationella lösningar, bör man då eftersträ-
va nordisk harmonisering av genomförandet?

- Borde man eftersträva likartade lagtekniska lösningar även i det fall att
direktivet inte lämnar särskilt mycket spelrum?
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Det är min uppfattning att frågan om nordiskt samarbete vid genomförande av
EG-direktiv är underordnad frågan om nordiskt lagstiftningssamarbete i allmän-
het. Det är självklart att vi kan och skall ha ett pragmatiskt samarbete när vi
genomför direktiv - ett samarbete som innebär utbyte av information och erfa-
renheter och som eventuellt, men inte nödvändigtvis, kan leda till likartade lös-
ningar. Men frågan om vi utöver detta skall ha ett fastare samarbete - om vi på
vissa områden eller som allmän princip skall eftersträva likartad nordisk lagstift-
ning - blir beroende av vilka ambitionsnivåer som ställs på det nordiska lagstift-
ningssamarbetet i allmänhet. Den politiska fråga som måste fa ett svar, är om det
finns en vilja till en ökad tillnärmning mellan de nordiska länderna eller om vi är
nöjda med dagens informella samarbetsformer. Vi bör alltså fördjupa diskussio-
nen om varför vi vill ha samarbete och om vilka resultat vi väntar oss. Själv tror
jag att det är svårt att ge generella svar. Man bör snarare rättsområdesvis ställa
upp konkreta mål för samarbetet och ambitionsnivån.

De fortsatta möjligheterna till nordiskt samarbete är således beroende dels av
de politiska målsättningarna, dels de praktiska betingelserna. Också på tjänste-
mannaplan bör man vara motiverad, och det är man endast om man kan se en
konkret nytta. Möjligheterna till nordiskt samarbete är också beroende av hur
Europeiska unionen utvecklas och vilka vägar gemenskapsrätten går. Självklart
är, att ju mer man går in för subsidiaritet, desto större möjligheter till nordiskt
samarbete finns det, och vice versa: Ju mer detaljerade och direkt bindande direk-
tiven är, desto mindre rum för nordiskt samarbete finns det i genomförande-
skedet.

I referatet har jag gjort en liten genomgång av hur jag uppfattar de gemen-
skapsrättsliga ramarna för nordiskt samarbete vid direktivgenomförande. Min
slutsats är att medlemsstaten, och därmed de nordiska länderna gemensamt, nog
kan välja egna lagstiftningstekniska lösningar så länge direktivet genomförs
effektivt och rättsligt bindande. Jag har också väckt frågan om inställningen till
lagtekniken är olika, på ett principiellt plan i de nordiska länderna. Detta kunde
vara en tacksam forskningsuppgift. EG-rättens förbud mot diskriminering på
grund av nationalitet är också något som kan begränsa det nordiska samarbetet,
liksom även faktum att de nordiska länderna kan förlora möjligheten att sluta för-
drag med varandra, om traktatkompetensen har övergått på gemenskapen.

Beträffande lagtekniska lösningar vid direktivgenomförande tycker jag man
kan se vissa principiella skillnader i de nordiska länderna. En närmare analys och
diskussion kunde vara nyttig, inte minst med tanke på de instruktioner som utar-
betas för lagberedarna.

Avslutningsvis har jag konstaterat att det nordiska lagstiftningssamarbetet inte
alltid har särskilt hög prioritet. Min uppfattning är att allmänhetens och närings-
livets förväntningar på nordisk rättslikhet är betydligt större än vad verkligheten
kan erbjuda. Det är givetvis en politisk fråga om och hur man kan uppfylla dessa
förväntningar.
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Korreferenten, kontorchef Lars Hjortnæs, Danmark: Jeg har det problem som
korreferent, at jeg er helt enig i det, som Sten Palmgren har sagt, men det skal
ikke forhindre mig i at komme med nogle supplerende kommentarer til de punk-
ter, som han tager op i sit skriftlige bidrag.

Emneområdet for denne session - EU, EØS og det nordiske lovgivnings-
samarbejde - er i perioden efter Danmarks indtræden i EF i 1972 blevet en slags
moderne klassiker, ikke bare på Juristmøderne, men også på fagseminarer og på
det politiske niveau, det vil først og fremmest sige i Nordisk Råd. Man kan spør-
ge, hvorfor dette emneområde bliver ved med at være interessant, og hvorfor vi
tilsyneladende aldrig bliver færdige med at tale om det. Der er ikke noget enkelt
svar på det spørgsmål, men man kan konstatere, at debatten gennem årene har
afspejlet en generel bekymring for, om nogle af fællestrækkene i de nordiske
retssystemer, som vi opfatter som særlig værdifulde, vil blive oversvømmet og
skyllet bort af bølgen fra den europæiske integrationsproces, der gennem årene
har demonstreret en meget stærk indre dynamik.

Selv om de fem nordiske lande nu - om end hver på deres måde - formelt har
tilsluttet sig videreudviklingen af det indre marked, er der stadig blandt nordiske
jurister en optagethed af forholdet mellem EUs regelproduktion og den generel-
le retsudvikling på de områder, hvor de nordiske landes lovgivning er sammen-
faldende. Det vil først og fremmest sige store dele af den centrale obligationsret,
men også familieretten, selskabsretten, dele af transportretten og ophavsretten.
På det formueretlige område, som jeg særligt vil koncentrere mig om, er det nok
blandt andet de klare retssystematiske og lovgivningstekniske forskelle mellem
EU-reglerne og de nordiske lovgivninger, der af mange - ikke mindst jurister -
opleves som problematiske.

Mens man netop nu i disse år drager de første spændende erfaringer med det
nye traktatgrundlag i EU, er man samtidig allerede i gang med at tale om de
ændringer, herunder navnlig institutionelle ændringer, der kan blive tale om ved
den næste regeringskonference. Der er foreløbig ikke noget som helst, der tyder
på, at tendensen til at udvide EU-lovgivningen til stadig flere områder vil aftage.
Vi skal derfor nok heller ikke ved denne session gøre os håb om at finde endeli-
ge svar på de mange spørgsmål om forholdet mellem EU og Norden. Det er en
stadig udvikling.

Sten Palmgren lægger i sit skriftlige bidrag op til debat om især to hoved-
spørgsmål. Det første er: Hvilken lovgivningsmetode er den bedste, når man skal
gennemføre EF-direktiver? Det andet er: Hvad er perspektiverne for det traditio-
nelle nordiske lovgivningssamarbejde på de områder med fællesnordisk lovgiv-
ning, hvor der vedtages EF-direktiver?

Jeg vender mig først til det første hovedspørgsmål vedrørende valget af lov-
givningsmetode. En forudsætning for at tage stilling til det spørgsmål er, at man
først fastlægger de EU- og EØS-retlige rammer for gennemførelsen. Det vil sige
det retlige rum, man politisk og juridisk-teknisk har mulighed for at bevæge sig
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indenfor. Det er klart, at det ikke er muligt inden for rammerne af hverken det
skriftlige bidrag eller mit indlæg at give en tilbundsgående redegørelse for de ret-
lige rammer, som EU- og EØS-retten opstiller for gennemførelse af direktiver.
Men for diskussionen om valg af metode er det imidlertid også tilstrækkeligt at
være opmærksom på nogle få hovedprincipper. Sten Palmgren er inde på dem i
det skriftlige bidrags afsnit 2.

Efter min erfaring er der fire forhold, man særligt skal være opmærksom på i
forbindelse med udformning af den nationale lovgivning:

For det første: Gennemførelsen skal være effektiv, eller mere præcist, de na-
tionale regler skal være bindende og sikre en effektiv anvendelse af direktivets
bestemmelser i det pågældende land. Dette krav har betydning for gennemførel-
seslovgivningens form. Den klare hovedregel vil i praksis være, at et direktivs
bestemmelser skal gennemføres ved modsvarende lovregler eller ved bekendt-
gørelse. I kravet om effektiv anvendelse ligger blandt andet, at reglerne skal sikre
en retstilstand, der, når den skaber rettigheder for borgerne, er tilstrækkelig klar
og præcis, og at reglerne skal sikre, at de berettigede får reel mulighed for at
kende deres rettigheder.

For det andet: Gennemførelsen skal være korrekt. Dette grundlæggende krav
har betydning for gennemførelseslovgivningens indhold. Det centrale er, at hvis
direktivets bestemmelser giver anledning til fortolkningstvivl, så skal de fortol-
kes rigtigt! Det lyder let, men er det meget ofte ikke. For det første er direktiv-
teksterne ofte teknisk komplicerede eller uklare, og det skyldes blandt andet, at
de er udtryk for kompromiser, og at de er indgået med meget kort varsel, even-
tuelt så sent som under forligsproceduren mellem Rådet og Parlamentet. For det
andet har direktiver ikke forarbejder i den forstand, som vi kender dem her i
Norden. For det tredje gælder, at EF-domstolen har det sidste ord med hensyn til
fortolkningen af direktiver. Derfor må man ved gennemførelseslovgivningens
udformning benytte de retskilder, der benyttes af EF-domstolen, og man må efter
bedste evne forsøge at anlægge den fortolkningsstil, der anvendes af EF-dom-
stolen. Der kunne holdes et langt foredrag om EF-domstolens fortolkningsstil,
men i dag rækker det at slå fast, at Domstolen, når ordlyden af en bestemmelse
er uklar eller ubestemt, lægger stærk vægt på præamblens beskrivelse af direkti-
vets formål, og at den lægger vægt på konteksten og den pågældende bestem-
melses sammenhæng med andre bestemmelser og med de generelle forhold, der
følger af traktatgrundlaget. Generelt kan man sige, at Domstolen i vidt omfang
søger at vurdere, hvordan den forelagte bestemmelse bedst kan opnå effektiv
virkning set i lyset af de formål, bestemmelsen har, herunder set i lyset af EUs
almindelige formål. Det lyder meget abstrakt, men ved udformning af gennem-
førelseslovgivning har alt dette blandt andet den betydning, at man normalt ikke
kan benytte en uklar ordlyd til frit at gennemføre en regel, der er mulig inden for
ordlyden, og som man selv synes er bedst. Man må regne med, at EF-domstolen
altid vil fortolke en tilsyneladende uklarhed væk.
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For det tredje: Gennemførelsen skal, så vidt det overhovedet er muligt, ske til
tiden. Ud over det principielle aspekt, at EU-reglerne, herunder implemente-
ringsfristerne, er til for at holdes, må man her også være opmærksom på, at det
følger af EF-domstolens praksis, at direktiver, som ikke er gennemført til tiden
eller ikke er gennemført korrekt, efter implementeringsfristens udløb i visse til-
fælde kan have direkte virkning i den forstand, at direktivets bestemmelser kan
skabe rettigheder for borgerne, som kan gøres gældende over for myndigheder-
ne ved de nationale domstole. Betingelserne for denne direkte virkning er, at den
pågældende direktivbestemmelse er tilstrækkelig præcis og ubetinget, og at
bestemmelsen tilsigter at skabe rettigheder for borgerne. Der kan i visse kvalifi-
cerede tilfælde endda blive tale om erstatningsansvar for myndighederne ved for-
sinket eller ukorrekt gennemførelse. I praksis er gennemførelsesfristerne ofte
meget korte, og tendensen er, at fristerne bliver stadig kortere. Det er især
Europaparlamentets skyld. Det er dem, der trækker i den retning, og det kan de
sagtens, eftersom de er behageligt fri for ansvaret for senere at omsætte direkti-
verne til national lovgivning. Kravet om gennemførelse til tiden har i praksis
betydning for mulighederne for i forbindelse med gennemførelsen i national ret
at overveje, om direktivet bør gives en form for «spill-over»-effekt: Om de prin-
cipper, som direktivet fastlægger, i virkeligheden burde overføres til et tilgræn-
sende eller andre lignende retsområder. Disse overvejelser, som ellers tit kunne
være meget relevante, er der i praksis normalt ikke tid til.

For det fjerde: Er direktivet et minimumsdirektiv, et totalharmoniseringsdi-
rektiv eller eventuelt begge dele? Det er klart, at svaret på det spørgsmål først og
fremmest har væsentlig politisk betydning. Men det kan også være betydnings-
fuldt ud fra et mere juridisk-teknisk synspunkt. For det er klart, at en minimums-
klausul, alt andet lige, giver større mulighed for at opretholde strukturen og sys-
tematikken i den gældende lovgivning. Ved indre marked-direktiverne beror det
på direktivets ordlyd, om medlemslandene har mulighed for at fastsætte eller
opretholde strengere beskyttelsesregler. Et spørgsmål om minimum eller maksi-
mum beror ikke på traktaten, men på hvordan det enkelte direktiv er affattet.

Disse er hovedprincipperne, sådan som jeg oplever dem, og på grundlag af
dem kan man så vurdere spørgsmålet om valg af metode for gennemførelsen. I
praksis er det valg, man står overfor, først og fremmest om man skal transformere
direktivet, dvs. skrive det om i overensstemmelse med den systematik og de
begreber, man i øvrigt bruger i sin nationale lovgivning, eller om man skal inkor-
porere direktivet, dvs. skrive direktivets ordlyd af. Jeg er helt enig med Sten
Palmgren i, at dette spørgsmål om valg af metode ikke kan besvares generelt,
men må overvejes fra sag til sag. Det er i høj grad også min erfaring. Men jeg
mener alligevel godt, man kan drøfte, hvad der bør være det principielle
udgangspunkt. Det er et spørgsmål, der kan være mange kvalificerede meninger
om, og hvor svaret også i et vist omfang afhænger af, hvilken synsvinkel man
anlægger. Det kan jeg illustrere på følgende måde:
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Da vi i Danmark i 1994 skulle gennemføre EF-direktivet om urimelige aftale-
vilkår i forbrugeraftaler, lavede vi i Justitsministeriet på sædvanlig måde et
lovudkast, der blev sendt til høring hos de berørte organisationer, herunder selv-
følgelig vores domstole. Her skrev Østre Landsret blandt andet i sit høringssvar:
«I det omfang man fra dansk side vælger at fravige direktivteksten, må det for-
udses, at der heri ligger en risiko for forelæggelsessager til afklaring af, om
Danmark har foretaget en korrekt gennemførelse af direktivet. Det bør derfor ud
fra et domstolssynspunkt tilrådes, at man i videre omfang, end det allerede er sket
med det nu forelagte lovudkast, følger direktivets ordlyd.» Københavns Byret
skrev derimod følgende høringssvar: «Da direktivets ordlyd på en lang række
punkter er uklar, vil en videre anvendelse af direktivteksten i lovteksten i sig selv
give anledning til tvivls- og forelæggelsesspørgsmål.» Altså: Den ene domstol
sagde til os, brug direktivets ordlyd, så vi kan undgå forelæggelsessager, medens
den anden domstol sagde, skriv direktivet om, så vi kan undgå forelæggelsessa-
ger. Resultatet blev - ikke overraskende - at den danske lovgivning blev udfor-
met som en kombination af de to metoder, transformering og inkorporering.

En kombination vil næsten altid blive løsningen i praksis, men derfor kan man
godt drøfte, hvilket principielt udgangspunkt man bør have. Der er det min per-
sonlige opfattelse, at det principielt rigtige er at transformere, altså at omskrive
direktivteksten, hvis den uklar, eller hvis den i øvrigt vil kunne give anledning til
retssystematiske vanskeligheder i national ret. Det stemmer for det første bedst
med selve direktivformen. Meningen med at benytte direktiver fremfor forord-
ninger er netop, at direktiver, i modsætning til de umiddelbart anvendelige for-
ordninger, kan udformes i overensstemmelse med det enkelte medlemslands tra-
ditioner med hensyn til lovsprog og lovgivningsteknik, og at reglerne kan place-
res i en naturlig sammenhæng inden for det nationale retssystem. For det andet
taler hensynet til reglernes almindelige brugbarhed i praksis også for, at man ikke
af frygt for at blive underkendt af EF-domstolen, undlader at gøre forsøg på at
fjerne de uklarheder, der måtte være. Det er klart, at det er en risikabel øvelse at
omskrive en uklar eller systemfremmed direktivtekst. Men min erfaring er, at det
kan lade sig gøre. Det koster bare mange ressourcer - tidsmæssige ressourcer -
fordi opgaven er så vanskelig.

Så til det andet hovedspørgsmål i det skriftlige oplæg: Hvad er perspektiver-
ne i det nordiske lovgivningssamarbejde fremover? Der vil jeg først understrege
et aspekt, som Sten Palmgren også har trukket frem. Samarbejdet bør ikke først
starte, når direktivet er vedtaget. Samarbejde under forhandlingerne, dvs. ufor-
melle drøftelser om holdningen til forslagene og om diverse tekstforslag, er lige
så vigtig. Det er også vigtigt, at Norge og Island allerede på det tidspunkt ind-
drages i videst muligt omfang.

I praksis foregår der også et sådant uformelt samarbejde. Men jeg tror, det
kunne blive endnu stærkere. Det er min erfaring fra direktivforhandlinger, at juri-
disk-tekniske og retssystematiske synspunkter og indvendinger normalt har gode
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muligheder for at vinde gehør, hvis man er ihærdig, medens det selvfølgelig er et
lidt andet spil, der foregår, når det drejer sig om substantielle spørgsmål som
f.eks. niveauet for forbrugerbeskyttelse. Også her mener jeg, at vi kan drage for-
del af så vidt muligt at argumentere på samme linie. Det er kort sagt min erfa-
ring, at en ihærdig og velforberedt forhandlingsindsats fra de nordiske landes
side kan give os mere reel indflydelse, end vores ti stemmer i Rådet i den for-
stand berettiger til.

I implementeringsfasen foregår der i dag et betydeligt uformelt samarbejde på
embedsmandsplan på det formueretlige og en række andre områder. Jeg synes, at
erfaringerne er gode. Jeg tror, at et sådant uformelt samarbejde med fordel kunne
benyttes på endnu flere områder. Betydningen af det uformelle samarbejde kan
nok let undervurderes. I praksis er det temmelig produktivt. Møderne mellem de
involverede embedsmænd giver typisk os alle en bedre og mere sikker forståelse
af direktivet - ti øjne ser bedre end to. De lovgivningstekniske løsninger bliver
som regel også bedre. I praksis sker der ofte også en indholdsmæssig tilnærmelse
under processen. Vi stjæler hinandens gode ideer og bliver gensidigt inspireret.
Her udnytter vi altså i praksis fordelene ved den grundlæggende fælles retsop-
fattelse, som vi har i de nordiske lande. Vi forstår simpelthen hinanden godt.

Det uformelle samarbejdet kunne muligvis styrkes lidt ved nogle fælles skrev-
ne retningslinier for direktivgennemførelse, men jeg tror ikke, at det har den store
praktiske betydning. Det, man kan overveje, er naturligvis, om man ud fra nogle
fastere retningslinier bør stræbe mod helt ensartet gennemførelseslovgivning,
altså retsenhed, også på de områder, hvor vi i dag ikke har retsenhed. Der er flere
aspekter i det spørgsmål, men grundlæggende er det en politisk vurdering. Det er
et spørgsmål om, hvilken prioritering man vil give det nordiske samarbejde. Det
er klart, at der er nogle praktiske ting, man må tage i betragtning, hvis man
ønsker fuldstændig nordisk retsenhed. Der vil man hurtigt komme i konflikt med
gennemførelsesfristerne, som er meget korte. Skal vi harmonisere fuldstændig på
nordisk plan, så er det formentlig noget, der vil støde på store praktiske vanske-
ligheder i mange tilfælde, alene af tidsmæssige grunde. Det betyder selvfølgelig
ikke, at man ikke kunne gøre forsøget, eventuelt efterfølgende.

Hvis man skulle anlægge en mere juridisk-teknisk synsvinkel på det spørgs-
mål, så vil jeg sige, at specielt på formuerettens område kan man spørge, om det
er i pagt med tendensen i tiden at forestille sig en form for særlig nordisk retsen-
hed byggende på transformering af direktiver nu, hvor vi oplever, at økonomier-
ne internationaliseres, og hvor vi på europæisk plan ser en bevægelse henimod
en trinvis udvikling af en fælleseuropæisk formueret.

Som sagt: Det er til syvende og sidst et politisk spørgsmål, hvilken priorite-
ring man vil give det nordiske samarbejde. Jeg synes, man ikke bør undervurdere
betydningen i praksis af det uformelle samarbejde, der foregår allerede i dag.
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Dommer i EFTA-domstolen Thor Vilhjamsson, Island: Under punkt 2.4 i det
skriftlige referat, siger referenten følgende: «För EES-länderna Islands och
Norges del är det ett särskilt spörsmål i vilken omfattning principerna om direkt
effekt och företräde skall tillämpas. Det finns mycket som talar för att principer-
na får tillämpning också inom EES.» Som jeg har sagt før, er der ingen tvivl om,
at på Island er man enige om, at disse regler ikke gælder ifølge EØS-aftalen.

Rättschef Olle Abrahamsson, Sverige: Referenten och korreferenten har gett oss
en i det närmaste komplett inventering av de problem som vi möter när EG-direk-
tiven skall genomföras på det nationella planet. Vad som möjligen saknas, i varje
fall utifrån ett svenskt perspektiv, är hur motivuttalanden, alltså de nationella lag-
förarbetena, kan begagnas som ett komplement till själva genomförandelagstift-
ningen. Det är visserligen sant att den nationella lagstiftaren inte kan genom
motivuttalanden förändra direktivets innebörd, men direktivtexten kan behöva
förklaras och den som nationellt har bäst förutsättningar att göra det är - trots allt
- regeringarna, som dels vet hur det gick till under förhandlingsarbetet och dels
kan göra en vad man kanske kan kalla kvalificerad gissning om hur EG-domsto-
len skulle komma att bedöma eventuella tolkningstvister med anledning av direk-
tivet. De här kvalificerade gissningarna i motiven skulle då ha ungefar samma
funktion som väderleksprognoserna på TV - man litar på dem i stort sett men
man är samtidigt medveten om att de ibland kan slå fel. I varje fall tycker jag inte
att det finns anledning att avstå från nationella motivuttalanden bara för att det är
fråga om en direktivbaserad lagstiftning, men man måste förstås då göra fiillt
klart att det är EG-domstolen som har sista ordet när det gäller tolkningen. Ur
perspektivet av nordiskt lagstiftningsarbete finns möjligen här en särskild kom-
plikation, eftersom Sveriges tradition med mycket omfattande och detaljrika lag-
förarbeten avviker rätt mycket från vad som är vanligt i de andra nordiska län-
derna. Vi är ju lite extrema i det avseendet, varför problemet möjligen uppfattas
som specifikt svenskt och inte som ett gemensamt nordiskt.

Professor Palle Bo Madsen, Danmark: Sten Palmgren har i sit skriftlige oplæg
ganske rigtig gjort opmærksom på, at graden af nordisk samarbejde i lovgiv-
ningsarbejdet grundlæggende er et politisk spørgsmål. Heldigvis vidner alles til-
stedeværelse her i dag om, at jurister ikke af den grund afholder sig fra at have
en mening om det eller afholder sig fra at give politikerne gode råd i så hense-
ende.

Jeg vil gerne tilslutte mig tanken om, at man skal bestræbe sig på i de nordis-
ke lande at tage større hensyn til vores fælles retstradition, til vores fælles hold-
ninger til tingene, når vi gennemfører EU-direktiver. Jeg synes, at man sagtens
kan finde eksempler på, at man har gjort det, og eksempler på, at man ikke har
gjort det, hvor man burde have gjort det. Korreferenten var inde på eksemplet
med direktivet om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraftaler. Det var et eksem-
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pel, hvor de nordiske lande talte sammen. Det var et eksempel på, at man fandt
ud af, at man havde en anden retstradition end resten af Europa, og at man der-
for helt bevidst undlod i lovteksten at indarbejde direktivets «grå liste», altså lis-
ten med præsumptivt urimelige og ugyldige aftalevilkår. Det synes jeg er et for-
nemt eksempel på, at man vedkender sig sine fællesnordiske retstraditioner.

Et andet eksempel, hvor jeg synes, at man kunne have haft gavn af at være sig
sin fællesnordiske retstradition mere bevidst, er i forbindelse med vedtagelsen af
varemærkedirektivet. Varemærkedirektivet, som indeholdt en konsumptions-
bestemmelse, som siden har givet anledning til visse problemer, og hvor man fra
dansk side valgte at sige: «Vi forstår ikke, hvad der står i direktivet, så vi skriver
det bare af, og så skriver vi i lovbemærkningerne, at betydningen af denne
bestemmelse må afhænge af EF-domstolens efterfølgende praksis.» Sådan kan
man vælge at gøre det. Andre nordiske lande har helt klart oprindelig valgt at for-
stå direktivet på en måde, som vi nu har EF-domstolens ord for, var forkert. Det
vil sige, at en del af de nordiske lande simpelthen vedtog loven under indtryk af
en retsvildfarelse. Det er ikke særlig heldigt. På det punkt kunne man måske have
haft gavn af at tale sammen i de nordiske lande på en anden måde, end man har
gjort, allerede i direktivvedtagelsesfasen, som vi også var inde på. For det var i
virkeligheden der, dette spørgsmål burde have været afklaret. Nu har vi i stedet
for efterladt nogle - så vidt jeg ved med svenskerne i spidsen - med den opgave
at få aflivet det regionale konsumptionsprincip igen og genindført det globale,
som vi tidligere har haft.

Det er utrolig uheldigt, at man gennemfører et direktiv, som en del medlems-
lande mener, har et andet indhold, end EF-domstolen efterfølgende siger, det har.
Jeg vil gerne tilslutte mig forslaget om et øget nordisk samarbejde både i vedta-
gelsesfasen og i den efterfølgende implementeringsfase. Spørgsmålet er, hvordan
det skal gøres. Jeg synes, at referenten har givet et muligt svar, som jeg synes
lyder meget tillokkende, nemlig at man i forbindelse med lovgivningsarbejdet i
de pågældende lande laver en regel, som tvinger lovgivere til at tænke over de
påvirkninger af den nordiske kulturtradition og retstradition, som lovforslaget
måtte have. Ligesom man kan kræve af et lovforslag, at det skal gøre rede for de
økonomiske konsekvenser, og, at det skal gøre rede for de miljømæssige konse-
kvenser, så kunne man måske også med rimelighed forlange af et lovforslag, at
det gjorde rede for, hvilke konsekvenser det har for landenes almindelige kultur-
historie og retstradition osv. Hvis man tvang lovgivere til at tænke over spørgs-
målet, så er det muligt, at man havde en gevinst allerede der. Det kan vi ikke
tvinge dem til at gøre, men vi kan opfordre dem til at overveje tanken. Hvis det
budskab udgår fra mødet her i dag, så synes jeg det i sig selv har været hele uma-
gen værd.

Rättschef Lotty Nordling, Sverige: När vi liksom Finland, Norge och Island blev
medlemmar i EES så gjorde vi det stora arbetet med att genomföra en stor mängd
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direktiv. Och det visar sig i Sverige - jag vet inte hur det var i Finland och Norge
och Island - att en mycket liten del av direktiven genomfördes på lagnivå.
Merparten genomfördes på den lägsta delen av skalan i normhierarkin, alltså på
delegation utav våra förvaltningsmyndigheter. Nu har vi inte riktigt samma för-
valtningstraditioner. Men det var ganska och förvånande lite som genomfördes
på lagnivå, på riksdagsnivå. I Sverige tittade vi naturligtvis på hur Danmark hade
gjort, och det visade sig att vi inte har riktigt samma konstitutionella förutsätt-
ningar att genomföra direktiv, eftersom vi har olika nivåer och konstitutioner.

På det traditionella området för nordiskt samarbete kunde man också inom
ramen för EFTA-kretsen diskutera hur man skulle genomföra direktiven. Det
samarbetet tror jag var oerhört fruktbart. Det var ett informellt samarbete inom
ramen för EFTA, där man fann gemensamma lösningar och tolkade gemensamt
direktiven där de var oklara. Nu har vi en annan situation där vi får delta i lag-
stiftningsarbetet. Då vet man i alla fall hur man har tänkt eller inte tänkt, vad man
har diskuterat och hur det kan passa in i det nordiska sammanhanget. Men jag
tror precis som korreferenten att det informella samarbetet är det som är det mest
praktiska och mest effektiva. För allt formellt samarbete tenderar till att just dra
ut på tiden och byråkratiseras och stoppa upp beslutsprocessen. De nätverk som
man nu bygger upp i både gemenskapsarbetet, i rådsarbetsgrupperna, i kommis-
sionskommittéerna och inom ramen för det nordiska rådets ämbetsmannakom-
mittéer och annat är oerhört effektiva medel för att få en någorlunda nordisk
rättsenhet på områdena. Men vi har ju också olikheter.

Docent Björn Westberg, Sverige: Jag tror att den språkliga gestaltningen är
någonting som man måste ge ökad uppmärksamhet. Det gäller vid en rent natio-
nell implementering, men också om man har ett informellt nordiskt samarbete,
att vi är varse språkliga fällor. Vi har egentligen två led i den språkliga inplante-
ringen i form av en svensk, dansk eller finsk lagtext, och vi måste uppmärksam-
ma den formella meningsstruktur som ligger till grund för den danska, finska och
svenska version av texten, som ju icke primärt är avfattad på något av de språ-
ken, utan med den franska förlagan. Hade vi haft EG-domstolens tolkningsmeto-
der för att överföra innebörden i en viss artikel i en viss regel till det andra språ-
ket, så hade kanske utformningen blivit en annan än där man strikt följer formella
spelregler. Jag tror att vi måste vara väldigt varse det här språkliga steget, och att
inte minst då man har ett samråd på nordisk basis, att man fångar upp de tunga
versionerna där direktiven verkligen primärt är författade som en grundval för
den slutliga lagstiftningsprodukt, så man slipper överföringsfel i de bägge led det
är tal om.

Professor Niklas Bruun, Finland. Jag har följt implementeringsprocessen från
det akademiska elfenbenstornets perspektiv, och har väl det allmänna intrycket
att ett informellt samarbete som här har förordats kan vara bra, men jag tror att
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det fungerar ganska olika inom skilda departement. Inom Justitiedepartementet,
som är ganska väl företrätt här idag, tror jag att det finns en ganska stark tradi-
tion för nordiskt samarbete och väl etablerade fungerande kontakter, men när det
gäller andra rättsområden och andra departement, så är det betydligt mer varie-
rande, och där tror jag att man kan hitta exempel på betydligt sämre samarbete.
Det informella samarbetet är också väldigt beroende på de enskilda individerna.

Det andra som kom upp här var den här tidsaspekten. Om man gör på det sät-
tet som jag har tyckt mig märka, att när ett direktiv kommer, så konstaterar man
att man har mer brådskande ärenden för tillfället, och man skjuter det åt sidan för
ett eller ett och ett halvt år, för man konstaterar att det finns ju gott om tid. Så tar
man fram direktivet sedan när det är ett år eller ett halvt år kvar. Det är klart att
utrymmet för gemensamma nordiska förhandlingar i det skedet är betydligt färre
och mindre än de skulle ha varit om man hade inlett det nordiska samarbetet
genast. Så ett policyprincip om att man ganska snabbt, när mer betydande direk-
tiv har kommit till, skulle träffas på nordisk nivå eller ta kontakter om hur man
gör med de direktiven, kunde kanske främja det nordiska samarbetet. Ett nyligen
exempel är direktivet om patentering av bioteknologiska uppfinningar, där har
man tagit fram ett gemensamt nordiskt förslag till implementering, som nu
behandlas i alla nordiska länder. Den implementeringen har skett helt i nordiskt
samarbete och det finns andra exempel. Men motsatsen kan också hittas.

Sedan tänkte jag nu slutligen ta upp en utvecklingstendens som har en viss
koppling till det här samarbetet, nämligen att i vissa fall har jag observerat att
också Kommissionen har blivit väldigt intresserad av själva implementerings-
processen. Kommissionen tillsätter arbetsgrupper där man koordinerar och vill
styra den nationella implementeringen av direktiv. Jag skulle gärna vilja höra
erfarenheter av det här, det har naturligtvis en viss koppling till det nordiska sam-
arbetet. Jag vet åtminstone några direktiv där det har varit en väldigt stark styr-
ning från Kommissionens sida. Man har kommit överens om gemensamma
datum för implementeringen och man har också tagit ställning till tolkningar av
enskilda artiklar i direktiven osv. Det är klart att i en sådan process kan också
nordiskt samarbete ha en betydelse.

Domare i EF-domstolen, LeifSevón, Finland: Om man tar de två senaste inläg-
gen: Finns det inte en paradox i det hela? Niklas Bruun säger att ju längre det
dröjer från det att direktivet har antagits till att man inleder arbete på transpone-
ringen, desto mindre blir utrymmet för samarbete. Utrymmet blir säkert mindre,
men jag tror att behovet blir större. Det blir större därför att under den perioden
har ett stort antal av de människor som förhandlade direktivet försvunnit från den
administrativa post som ansvarar för implementeringen, och därmed har man en
betydligt sämre sits för att veta exakt vad som har avsetts och som kanske åter-
speglas i de andra språkversionerna än dem man själv arbetar med. Det är en
aspekt som man inte skall glömma bort, att om man kan utnyttja den samfällda
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kunskap som har skaffats vid utarbetande av direktivet, så sitter man antagligen
väldigt mycket bättre till när man skall göra transponeringen. Tyvärr berövar det
ju EF-domstolen ett antal intressanta fördragsbrottsmål, men det får man väl
finna sig i.

Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Norge: Sett fra norsk synspunkt vil jeg i
det store og hele slutte meg til det som har vært sagt, ikke minst til det synspunkt
som Thor Vilhjamsson ga uttrykk for, som svarer til synspunktet i det norske
Justisdepartement, om at det ikke er tale om noen direkte virkning under EØS-
avtalen.

Når det gjelder gjennomføringsspørsmålene, har jeg lyst til å feste oppmerk-
somheten ved at vi kan se dem under to forskjellige perspektiver. Det ene per-
spektivet er rettet mot våre internasjonale förpliktelser; mot EUs organer og for-
pliktelsene under EØS-avtalen. Det andre perspektivet er rettet mot dem som
regiene til syvende og sist angår, nemlig borgerne og brukerne i våre nordiske
land. Jeg mener at fokuseringen på borgernes behov og forventninger om et mest
mulig enkelt og forståelig regelverk er et meget vesentlig element i vår nordiske
rettstradisjon. Det ville være synd å si at de regler som utvikles innenfor rammen
av EF-traktaten og EØS-avtalen alltid oppfyller de forventninger som med rime-
lighet kan stilles fra borgernes side, og jeg ser det som en utfordrende og viktig
oppgave for nasjonale myndigheter å legge gjennomføringen slik an at vi bedre
kan oppfylle borgernes forventninger om et enkelt og mest mulig lett tilgjenge-
lig regelverk. Det gjelder både strukturelt og syntaktisk, og noen ganger - men
da med betydelig større försiktighet - også reelt. For det blir selvfølgelig et tve-
egget sverd hvis gjennomføringen resulterer i et enkelt regelverk, tilsynelatende
lett å forstå, men så enkelt at det senere viser seg når saken blir prøvd for EF-
eller EFTA-domstolen, at her har de nasjonale gjennomføringsmyndigheter gre-
pet feil. Det er likevel en risiko som jeg tror vi skal være beredt til å ta i enkelte
tilfeller, i den alminnelige rettsfolkeopplysningens tjeneste.

Det andre hovedpunktet som jeg hadde lyst til å kommentere, er utsiktene for
det nordiske samarbeidet. Korreferenten ga uttrykk for at de knappe tidsfristene
gjør det vanskelig å få til et nordisk samarbeid. Men på den andre siden må vi
ikke overse at den felles gjennomføringstakt kan innebære en fordel.

Etterhvert har lovgivningen i større og større grad blitt politisk og ikke faglig
initiert, og ofte har vi vært i den situasjon at de politiske behov gjør seg gjeldende
til forskjellig tid i de forskjellige nordiske land. Og når de først dukker opp er de
ekstremt presserende i det landet hvor de gjør seg gjeldende. Under slike forut-
setninger har det ikke alltid vært så lett å få til et godt og fungerende nordisk lov-
samarbeid i de siste tiårene. Familierettens situasjon har noen ganger gitt gode
eksempler på det. Men ved gjennomføring av direktiver befinner vi oss jo alle i
en felles situasjon, kanskje med et visst etterslep for Island og Norge takket være
innlemmingen i EØS-avtalen. Men i alle fall; her har vi en oppgave som kommer
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på alles bord samtidig, og da kan synergieffektene av å jobbe sammen være store
og gode. Vel er nordisk samarbeid et politisk spørsmål, men det er også et spørs-
mål om administrativ tilrettelegging.

Til Lotty Nordlings betraktninger om at det meste av gjennom føringen av EF-
direktiver har skjedd på forskriftsnivå, kan jeg opplyse at slik har det også vært i
Norge. Det skjedde stort sett en bloc i forbindelse med inngåelsen av EØS-avta-
len. Jeg kan i den forbindelse opplyse at vi i Norge nå igangsetter et stort prosjekt
for å rydde opp i forskriftsverket og forenkle det. Jeg regner med at en av de
største utfordringene vil være hvordan vi skal forholde oss til forskrifter som er
gjennomført på grunnlag av EF-direktiver som ledd i EØS-avtalen. Jeg tror det
kan være mye å hente når det gjelder forenklinger. Hva vi får ut av det, får vi rap-
portere om på neste nordiske juristmøte.

Kanslirådet Kristina Holmgren, Sverige: Det har framkommit många intressanta
synpunkter på förutsättningarna för det nordiska lagstiftningssamarbetet när det
gäller genomförandet av EG-direktiv. Det ger mig anledning att nämna att det
nyligen har satts igång ett nordiskt projekt inom ramen för Nordiska minister-
rådet. Projektet heter Utvecklingen av det nordiska lagstiftningssamarbetet under
inverkan av EES och EU. Ett av syftena med projektet är att klargöra förutsätt-
ningarna för det nordiska lagstiftningssamarbetet i ett integrerat Europa, och då
kanske också de förutsättningar som vi ser i framtiden: ett utvidgat och flexibelt
EU där de nordiska länderna kanske kommer att gå i olika takt vad gäller samar-
betsformerna. Ett annat syfte med projektet är att försöka dra några slutsatser om
hur samarbetet kan utformas i framtiden. Ett seminarium kommer att äga rum i
Stockholm i juni år 2000. Resultatet av projektet kommer därefter att presenteras
i en skriftlig rapport.

Juridikstuderande Johan Boucht, Finland: Jag vill påtala behovet av och förde-
larna med ett nordiskt samarbete. Utifrån vad som har sagts tidigare i diskussio-
nen verkar det dock som om ingen trots allt är så riktigt entusiastisk till ett nor-
diskt samarbete. Man har till stor del endast framfört olika «men» beträffande
samarbetet, och bland annat påtalat den långa tid det nordiska samarbetet tar. Jag
kan därför inte låta bli att föra tankarna tillbaka till den nordiska rättsharmonins
kris på 1970-talet, till vilken orsaken var att man i Sverige ansåg att det tar så
lång tid att genomföra de nordiska projekten att det hindrar utvecklingen i det
enskilda landet.

Jag tycker att det i högsta grad är viktigt att fortsätta det nordiska samarbetet
och att behålla den nordiska identiteten i ett EU, där ju ändå tre nordiska länder
är medlemmar. Och ett utmärkt tillfälle för det skulle just vara ett gemensamt
genomförande av direktiv. Som det tidigare har påtalats är det inte möjligt på alla
områden, men på de områden där det är möjligt borde man göra det. I detta sam-
manhang upprepar jag det som Curt Olsson sade på juristmötet 1972, nämligen
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att vi som målsättning bör ha en gemensam nordisk lagstiftning och att ett upp-
givande av den vore ett katastrofalt bakslag för den nordiska gemenskapen.

När det gäller sättet att genomfora direktiven, så kunde man sträva efter att få
till stånd harmoniserade lösningar med gemensamma begrepp m.m., och framför
allt en gemensam tolkning av de direktiv som genomforts gemensamt. En dylik
nordisk tolkning skulle säkert också väga tungt i Europa.

Sammanfattningsvis och med hänvisning till det ovan framförda vill jag säga
att behovet av en fortsatt nordisk rättsenhet är stort i dag. Utländska forskare
betraktar också den nordiska rättsmodellen som ett separat rättsområde i förhål-
lande till de romanistiska och germanska rättsfamiljerna. Detta är något som
enligt min uppfattning är ytterligare ett argument för bibehållandet av rättsge-
menskapen i Norden. Att gemensamt genomföra direktiven vore ett bra sätt att fa
igång ett nordiskt lagsamarbete som inte har förelegat sedan tillkomsten av köp-
lagen. Redan tidigare har ju bland andra UlfBernitz påtalat att ett större nordiskt
lagsamarbetet skulle verka vitaliserande för den nordiska gemenskapen. Detta är
ett ställningstagande som jag till fullo delar.

Professor Finn Arnesen, Norge: Jeg vil først gi min tilslutning til det Inge
Lorange Backer sa om at når en leser direktiver, er dejammen ikke alltid lette å
forstå, særlig ikke når man sammenholder flere språkversjoner. Det kan være slik
at ting som så enkle og greie ut viste seg å ikke være det likevel.

Det som slår en når en ser på gjennomføringsforsøkene er at noen synes å
være så redde for å gjøre noe galt at de ikke kan gjøre noe riktig. Dette har
sammenheng med det Backer nevnte om å ta risikoen på å gjøre noe feil. Det har
å gjøre med borgernes forventning om at regelverket skal være til å forstå, sånn
noenlunde. En ting er at direktivene kan være vanskelige, men direktiver er bin-
dende for medlemsstatene - det er opp til medlemsstatene å gjennomføre dem
overfor borgerne. Den primære tolkningsgjenstand i saker som verserer for
nasjonale domstoler vil derfor nettopp være gjennomføringsfor søket. Så kan det
være at man har grepet feil, og at noen får seg en overraskelse. I EU vil man da
oppleve direkte virkning, hvis det er en tvist mellom private og staten. Dette går
i den private partens favør, og da er vel ingen stor skade skjedd? Den private får
jo den stillingen han skulle hatt. Dersom det er en tvist mellom private, og det
viser seg at gjennomføringen er gal, kan det tenkes at staten blir ilagt erstat-
ningsansvar, men det skal mye til. I British Telecom-sakcn fant EF-domstolen at
en direktivbestemmelse var «upræcis - og ud over den fortolkning, Domstolen
har anlagt i denne dom - med rimelighed åbnede mulighed for den fortolkning,
som Det forenede Kongerige i god tro anlagde på grundlag af argumenter, der
ikke savner enhver relevans».1

Tolkningen var altså ikke helt uforsvarlig, og feilen ved gjennomføringen var

1 The Queen v. HM. Treasury, ex. parte British Telecommunications pic. C-392/93, Sml. 1996
s. 1-1631, premissenes punkt 43.
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ikke så grov at den utløste erstatningsansvar for staten. Så her ligger forholdene
godt til rette for at man ved et grundig samarbeid i gjennomføringsfasen kan imø-
tekomme mange av de helt legitime kravene borgerne stiller til nasjonal lovgiv-
ning; at den skal være til å bli klok på.

Hvordan er situasjonen i EFTA-pilaren? EFTA-domstolen har statuert et
erstatningsansvar som kan minne om det vi finner i EF-retten, så situasjonen blir
den samme, i den grad ansvaret er gjennomført i nasjonal rett.2 EØS-avtalen gir
ikke grunnlag for en lære svarende til EF-domstolens lære om direkte virkning.
Dette medfører at virkningen av mangelfull gjennomføring må fastlegges på
grunnlag av nasjonal rett, og i norsk rett vil nok dette i mange tilfelle lede til de
samme resultater som dem som følger av EF-domstolens lære om direkte virk-
ning. I den grad norsk rett ikke gir mulighet for å gi individet den stilling det etter
EØS-avtalen skulle hatt, står individet tilbake med et eventuelt erstatningskrav
etter de prinsipper som følger av EØS-avtalen slik den er gjennomført i norsk
rett, eller norsk rett for øvrig.

Konklusjonen blir at et samarbeid i gjennomføringsfasen kan virke ansvars-
utelukkende, rett og slett fordi det er vanskelig for en domstol å karakterisere en
tolkning lagt til grunn av flere stater som basert på «argumenter, der ... savner
enhver relevans». I denne sammenheng er det for øvrig grunn til å merke seg at
EFTA-domstolen i sak E-3/95, Langeland, EFTA Court Report 1995-96 s. 36
uttalte at det «ved tolkningen av EØS-regelverket kan være av en viss interesse
å få klargjort hvordan de ulike medlemsstatene, ved sin nasjonale gjennomføring
av EØS-bestemmelser, har forstått og tolket de EØS-bestemmelsene som med-
lemsstatene har vedtatt og Domstolen er bedt om å tolke» (premissenes pkt. 21).
Et samarbeid i gjennomføringsfasen kan dermed tenkes å påvirke hvordan
EFTA-domstolen vil forstå direktivet - og det åpner for interessante perspektiver.
Men det er vel tvilsomt om et slikt samarbeid vil ha tilsvarende effekt i forhold
til EF-domstolen.

Domare i EF-domstolen Leif Sev on, Finland. Är det inte något paradoxalt i att
det är från norsk sida så starkt understryks fordelen av att ha en klar transpone-
ringstext, även om man tar risken att gå mot direktivets innehåll, samtidigt som
man inte vill höra något om direkt effekt? Risken, som jag ser det, med det sät-
tet att närma sig problematiken, är att den dag ni stöter på en situation där en
medborgare eller ett företag från en medlemsstat inte får de rättigheter han har
enligt EF-rätten därför att man inte erkänner direkt effekt i Norge, den dagen är
också EES-avtalet i riskzonen, och det är en risk som jag tror att man skall över-
väga väldigt allvarligt.

Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Norge: Jeg er veldig glad for at dommer Leif
Sevón understreket dette, og jeg vil også si at EFTA-domstolen i sin uttalelse i

2 Jfr. Sveinbörnsdóttir E-9/97, EFTA Court Report 1998 s. 95.
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Sveinbjörnsdóttir3 prøver å ta fatt i dette problemet. Den som leser domstolens
uttalelse, vil se dette, og at EFTA-domstolen antyder de kriterier som skal til for
at direkte virkning skal gjelde, uten at domstolen sier dette klart og tydelig.

Advokat Jacob Skaadstrup Andersen, Danmark: Jeg har en enkelt bemærkning
til spørgsmålet om valget mellem henvisningsinkorporation eller omskrivning til
nationale forskrifter. Mit synspunkt er, at man skal passe på med at skjule den
EU-retlige oprindelse af de retsakter og retsforskrifter, som man gennemfører i
national ret. Selv i de tilfælde, hvor de EU-retlige forskrifter er uklare, så skal
man passe på, ikke at forsøge at skabe en klarhed i de nationale forskrifter, som
der ikke er dækning for i den underliggende EU-retlige akt. Jeg tror, at man i
nogle tilfælde derved kommer til at skabe ikke en større klarhed, men rent fak-
tisk en større usikkerhed, idet man så i nationalstaten har to retlige forskrifter at
henholde sig til, som begge skal fortolkes efter hver deres fortolkningsstil og
hver deres fortolkningstradition. Som debatlederen nævnte, så tror jeg også, at
man ved at omskrive retsakter i visse tilfælde udsætter nationalstatens borgere for
at lide et retstab. Dels ved at de måske ikke bliver klar over, at deres retsstilling
i virkeligheden er en lidt anden, end hvad der følger af den nationale retsforskrift,
men også at gennemførelsen af deres krav efter den underliggende EU-retsakt
kan være meget vanskeligere. Man skal gennem en lang og tung proces, og i
nogle tilfælde måske helt til Domstolen.

Rättschef Göran Lambertz, Sverige: Jag tycker implementeringstiden är ett av de
största problemen för oss. Det är ju så att när ett direktiv är framförhandlat i
Bryssel skall man bestämma hur lång tid man skall få på sig för att implemente-
ra det, och då skall alla plötsligt vara väldigt duktiga, och att vara duktig innebär
att man skall sätta en kort tid. Vi håller på nu med ett direktivförslag om elektro-
nisk handel, och för närvarande står det att man får ett år på sig för att imple-
mentera direktivet, vilket är fullkomligt tokigt, men då säger alla det är så viktigt
för den elektroniska handeln och dess utveckling att vi får det här snabbt i hamn,
så vi måste skynda oss. Men det klarar man inte, särskilt inte om man skall ha
ambitioner att göra det grundligt, så att det verkligen blir bra och man undviker
luckor i onödan och sådana saker. Då måste vi få ett par, två och ett halvt, helst
tre år på oss att genomföra direktiven. Där tycker jag att vi bör samarbeta mer än
vad vi har gjort tidigare de nordiska länderna emellan, inte minst därför att det
nordiska samarbetet tar lite extra tid. Det nordiska samarbetet ger klara vinster,
men det tar lite mer tid än om vi skulle göra det var och en för sig, så jag tycker
att vi skall samarbeta mer för att få skapligt långa implementeringstider.

Det andra jag ville säga gäller hur man skall försöka förtydliga direktiven. Ni
har sagt att det bör man göra från fall till fall. En del har sagt att man bör göra

3 Se note 2.
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det till och med genom att ta lite risker, andra har sagt att man bör inte ta några
risker. På något sätt så ger sig det där ganska bra. Om jag tar ett exempel som vi
har haft alldeles nyligen i det nordiska samarbetet, så gäller det implementering
av direktivet om distansavtal. Oklarheten gäller det mest centrala begreppet i hela
direktivet, uttrycket «system för distansförsäljning». Direktivet och de nationel-
la lagarna skall bara gälla för sådana distansavtal som är slutna när näringsidka-
ren har ett system för distansförsäljning. Vad är då detta? Klickar man på en
knapp på Internet och får en vara sig tillsänd, är det uppenbart att man handlar
inom ramen för ett system för distansförsäljning. Men hur är det när man läser en
tidning där det finns en beställningsmöjlighet per telefon - man kan beställa en
bok genom att ringa, det finns kanske telefonsvarare, och så får man boken per
post? Är det också ett system för distansförsäljning? Och hur är det om man ser
en annons att en advokat eller en frisör tar emot och så ringer man till den advo-
katen eller frisören och beställer en tid? Då har man ingått ett avtal, men är det
ett distansavtal som är inom ramen för ett system för distansförsäljning? Jag tän-
ker inte diskutera det här mer. Jag vill bara illustrera. Vi höll på i en nordisk
grupp i ett och ett halvt år för att försöka klara ut det här, för vi var medvetna om
hur viktigt det var; det handlar om hela lagens tillämpningsområde. Det slutade
med att i lagarna så kommer det nu att stå «system för distansförsäljning» och
ingenting annat. Man kan inte ta risken att lagfästa under den konsumentskydds-
nivå som direktivet föreskriver. Att hamna någonstans över det kan man gärna
göra när det är ett minimidirektiv, men vi rådde så att säga inte på det här uttryc-
ket. Vi kunde inte precisera det - vi förmådde helt enkelt inte, trots den tid som
vi la ner på det. Så jag skulle vilja säga att förtydliga bör man göra när det
behövs, om det går. Det är nog den regeln man bör följa.

Det är ganska uppfriskande för oss som har jobbat väldigt mycket i rege-
ringskanslierna i Norden med den här sortens frågor, att höra en del andra syn-
punkter, som till exempel Palle Bo Madsen, som talade om hur han tyckte att
man borde uppträda, och det får man ta till sig. Men det är också något som visar
att vi borde tala om under vilka förutsättningar vi faktiskt förhandlar. När det gäl-
ler till exempel det som sagts om att man borde kräva respekt för den nordiska
kulturtraditionen; skulle man säga något sådant skulle det inte bita. Utan tvärtom
så skulle alla säga: Vad har det här med saken att göra? Nu är vi ju ett samlat
Europa och vi skall försöka hitta en inre marknad som är för oss alla. Så det går
inte med den sortens argument, och därför använder man dem nog inte.

Avslutningsvis vill jag kommentera det som Niklas Bruun sa om att
Kommissionen har börjat ta på sig att samordna implementeringsarbetet. Det har
jag inom Justitiedepartementets område inte sett något exempel på. Möjligen
sker det på andra områden. Faktiskt är det så att vi inom den nordiska kretsen har
talat om att det kanske inte vore så dumt om man gjorde det i lite större utsträck-
ning, för vi efterfrågar ofta vad Tyskland, Frankrike, England och andra gör när
det gäller att tolka vissa begrepp och bygga upp strukturen under implemente-
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ringsarbetet. Så många av oss tycker att det vore nog inte så dumt om
Kommissionen tog mer initiativ där, mest för att vi skall få tillfälle att träffas alla
länder emellan för att samarbeta även under implementeringsfasen.

Domare i EF-domstolen Leif Sevón, Finland. Även om medlemsstaterna gärna
vill vara väldigt mycket duktigare än vad de i själva verket är när det gäller att
bestämma transponeringstiden, anser Parlamentet att ni skall vara ännu duktigare
än ni själva varit medvetna om, genom att i förlikningsprocessen skära ner trans-
poneringsperioden. Men det är ju gott, för de har inga bekymmer, inget eget
ansvar. Kommissionen är intressant tycker jag. Kommissionen har ju en objektiv
välmenande skapande roll i det skede när den börjar koordinera transponerings-
processen, och jag är övertygad om att Kommissionen aldrig driver sina egna
intressen i det skedet, men jag kanske har fel.

Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, Norge: Jeg har to korte replikker. Først til
Leif Sevóns uttalelse om at kombinasjonen av risikovillighet og motvilje mot
direkte virkning vil kunne sette EØS-avtalen i fare: Det synes jeg var å slå gans-
ke stort på det. For vi må kunne forutsette at dersom det viser seg at det er skjedd
en uriktig gjennomføring, vil det deretter i alle tilfelle skje en effektiv og lojal
korreksjon av det punktet hvor gjennomføringen var uriktig. Hva enten vi velger
den ene eller den annen gjennomføringsmetode, så vil gjennomføringen i det
store og hele være treffende og korrekt. Men det kan tenkes at man på enkelte
punkter skjærer feil, og selvfølgelig kan risikoen for dét variere etter hvilken
gjennomføringsmetode man velger.

Det ble fra dansk side sagt at en uriktig gjennomføring innebærer et rettstap
for borgeren, og at dette - hvis jeg forstod riktig - skulle være et argument mot
transformasjonsteknikken. Jeg vil tvert imot si at en forståelig gjennomføring
bidrar til at mange borgere får sin rett. Og det vil jeg se som en stor fordel, seiv
om man skulle løpe en risiko for at noen tidvis kan lide et, muligens temporært,
rettstap.

Lagstiftningsdirektör Mikko Könkkölä, Finland: Jag vill bringa fram ett särskilt
problem: Amsterdamavtalet trädde i kraft i början av maj, och enligt
Amsterdamavtalet överfördes nya ämnen från tredje pelaren till första pelaren.
Ett sådant ämne är civilrättsligt samarbete, som omfattar bland annat erkännande
och verkställande av civilrättsliga domar och lagvalsregler. Som vi alla vet del-
tar inte Danmark i detta samarbete enligt protokollet som godkändes i samband
med Amsterdamavtalet. Situationen är sådan att vi har tre grupper av nordiska
stater. Vi har Finland och Sverige som är EU-stater och som deltar i det civil-
rättsliga samarbetet enligt artikel 65 i Amsterdamavtalet, vi har Danmark som är
EU-stat men står utanför det här samarbetet och så har vi Island och Norge som
är EES-stater men inte EU-stater. Vi har också gamla nordiska konventioner; vi
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har nordiska äktenskapskonventionen, vi har en gammal konkurskonvention från
1932 och vi har också enhetlig lagstiftning inom processrättens område. Om man
godkänner ett instrument under den nya artikel 65, hur skulle situationen vara
därefter? Hur skall man införliva direktiv när situationen är så splittrad? Såvitt
jag förstår tappar också de medlemsstater som är bundna av de nya instrumenten
befogenhet att avtala på bilateral basis med andra nordiska länder. Jag vill fråga
Lars Hjortnæs hur ni i Danmark ser på situationen, och över huvud taget hur man
skall behärska dessa nya situationer.

Advokat Hans Stenberg, Sverige: Jag vill bara lägga den synpunkten på genom-
förande av direktiv till inhemsk rätt att det är bra från advokatsynpunkt om man
ligger så nära direktivet som möjligt och inte gör några förtydliganden eller
sådant. Det är alltid jobbigt om man har en klient som har affärer i flera EU-län-
der där har man genomfört direktiv, om man måste kolla mot direktivet och varje
nationell lagstiftning innan man kan avge någon uppfattning om vad det är för
gällande rätt. Mot den bakgrunden skulle jag föreslå att det nordiska samarbetet
på det här området riktade in sig på den teknik man skall använda för att över-
föra direktiven till nationell rätt och att man därvid hamnar på ståndpunkten att
man ligger så nära direktiven som möjligt. För att spetsa till det hela, tycker jag
att man förstår den svenska lagen om offentlig upphandling bäst genom att läsa
direktiven, inte lagtexten.

Kontorchef Lars Hjortnæs, Danmark: Jeg tror, det danske forbehold med proto-
kollen til Amsterdamtraktaten i praksis vil blive håndteret sådan, at vi vil delta-
ge i forhandlingerne i fuld udstrækning, og at vi vil søge den indflydelse, vi kan
få, selv om vi ikke deltager i beslutningen. Vi har ikke den mulighed, som
England og Irland har valgt for sig selv, nemlig at man for hver sag kan beslutte
at indtræde, inden afgørelsen træffes, inden retsakten vedtages. Vi har valgt at stå
helt udenfor. Men vi er ikke sat uden for lokalet, så vi har mulighed for at delta-
ge i forhandlingerne. Sådan tror jeg, det vil komme til at foregå. Vi vil forsøge at
deltage i debatterne, som om vi var med. Det er klart, at vores indflydelse, når
man skal forhandle kompromiser, formentlig ikke vil være den samme, fordi vi
ikke deltager i vedtagelsen. Men vi må se, hvordan det kommer til at gå. Der er
ingen tvivl om, at der på en eller anden måde vil blive søgt fastlagt en relativt fast
procedure for Danmarks stillingtagen til de retsakter, der bliver vedtaget under
den nye traktatbestemmelse, sådan at vi så vidt muligt, hvis vi ønsker at deltage,
beslutter det omtrent samtidig med, at retsakten vedtages, så der ikke bliver et
tidsmæssigt hul.

Der er kommet mange spændende synspunkter. Ikke overraskende for mig går
synspunkterne på kryds og tværs. Nogle taler for transformering, nogle taler for
inkorporering. Nogle taler for fastere nordisk samarbejde, nogle taler for det
uformelle nordiske samarbejde. Jeg synes som en af de embedsmænd, der har
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prøvet både at deltage i forhandlingerne i EU, deltage i det nordiske samarbejde
og udarbejde lovforslag til gennemførelse af direktiver, at jeg kan nikke genken-
dende til alle bemærkningerne. I har alle sammen ret på en eller anden måde. Det
er netop det, der er det svære ved direktivgennemførelse, at man sidder med
denne her tekst, og det rykker og river i en for at lave den om, fordi den er uklar.
Men samtidig ved man godt, at man skal passe forfærdeligt på, fordi det er svært
at sige, hvad EF-domstolen kan finde på. Det er en meget vanskelig opgave at
fortolke direktiver af og til, og det er i hvert fald sådan, at man meget ofte er
bange for at sige, at nu er man helt sikker på, at man har forstået det rigtigt.
Göran Lambert! har givet et malende eksempel ved direktivet om distanceafta-
ler, som indeholder begrebet «system for distanceaftaler», som vi efter 1 'A-2 års
intense forhandlinger i de nordiske hovedstæder ikke har kunnet omsætte til
noget andet, som er rigtig godt.

Jeg vil fastholde det, jeg sagde i min indledning, at det uformelle samarbejde
fungerer godt i praksis, fordi vi udnytter dette, at vi har en fælles retskultur, en
fælles retsforståelse. Vi udnytter det maksimalt ved, at vi stikker hovederne sam-
men og drøfter alle aspekter af direktivet, og i praksis medfører det, at vi nærmer
reglerne til hinanden. Jeg synes, at en generel retningslinie for direktivgennem-
førelse må være, at man ikke på forhånd skal være bange for at turde fortolke
direktivet, turde forsøge at omformulere det, sådan at de uklarheder, der ofte er,
forsvinder. Men det er en meget vanskelig opgave, og der er en betydelig risiko
for, at man tager fejl. Derfor er det også meget ressourcekrævende.

Som jeg nævnte i mit første indlæg, har vi meget kort tid til at gennemføre
disse direktiver. Det kan godt være, man umiddelbart siger, at to år er da lang tid.
Men situationen er som regel den, at man faktisk ikke kan gå i gang, før direkti-
vet er endeligt godkendt, fordi der ofte sker mange ændringer i teksten helt frem
til forligsproceduren. Så man ved ikke, hvordan udfaldet bliver, før man er helt
færdig. Så har man 1-2 år, og der må man tænke på, at vi har en høringsproce-
dure. Det tager tid at gennemføre den. Vores folketing skal have tid til at behand-
le lovforslagene. Det skal altsammen ske inden for denne tidsramme. Så den tid,
der er til at overveje, hvordan direktivet overhovedet skal forstås, og hvordan det
bedst kan gennemføres, den er faktisk meget kort.

Jeg er helt enig med Göran Lambertz i, at en bestræbelse, vi absolut bør gøre
os i de kommende år, er inden for EU at arbejde for længere tidsfrister og arbej-
de for et andet tempo i gennemførelsen af selve retsakten. Vi har desværre set i
de seneste år, at tiden, man bruger på den enkelte retsakt, er blevet kortere. Man
skynder på i et omfang, som der strengt taget ikke er behov for.

Lagstiftningsrådet Sten Palmgren, Finland: Jag kan i det här skedet tillstå att det
var inte med särskild stor entusiasm som jag såg emot diskussionen idag, för jag
trodde att vi inte hade så väldigt mycket att diskutera. Därför är jag väldigt glad
åt den här diskussionen, att det har kommit fram så mycket som vi kan bygga på
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när vi skall fortsätta på det seminarium som kommer att ordnas i höst. Det finns
många saker jag gärna skulle kommentera, men det får väl bli till våra kommande
diskussioner. En sak skulle jag i alla fall säga: Det var intressant när jag hörde att
man från norsk sida funderar på det här med normhierarki. Jag tror att vi i
Finland står inför en motsvarande uppgift, vi skall nämligen få en ny grundlag
som träder i kraft den 1. mars 2000, där vi är tvungna att se över bemyndigande-
na för alla lägre författningar. Det betyder att det också kommer att gälla direk-
tivgenomförandet.

Domare i EF-domstolen LeifSevón, Finland: Vi har diskuterat två huvudfrågor.
För det första har vi diskuterat tekniken för att genomföra direktiv i allmänhet,
och där råder som förväntat på det abstrakta planet väsentliga meningsskiljaktig-
heter om vad som är att föredra - vad som skall vara utgångspunkten: Är det
transponering eller är det kopiering? Jag tror att bland dem som verkligen jobbar
med de här frågorna är svaret egentligen givet; det ger sig när man analyserar de
enskilda bestämmelserna i direktivet. En del saker kan man transformera, en del
saker drar man sig för att transformera, eftersom man vet att i så fall tar man en
betydande risk. Jag tror att det problemet i praktiken är betydligt mindre än vad
det är ur en teoretisk och abstrakt synvinkel.

Det har också antytts att man kunde ge tillämparna av transponeringslagstift-
ningen föda på vägen genom att i motiven uttala sig om vad som kan förväntas
bli tolkningen av de olika reglerna. Så länge man gör det klart att det här enbart
är prognoser om vad som kan ske, kan det vara fullt spelbart när man utnyttjar
den ackumulerade kunskap som har fätts när direktivet utarbetats. När man
kommer till den punkten där det här uppfattas som styrande tolkning tror jag att
man är långt ute i periferin, och jag tror att man i den institution från vilken jag
kommer skulle vara väldigt imponerad av gissningarna.

Det andra vi diskuterat är det nordiska lagstiftningssamarbetet. En synpunkt
som jag tror är viktig att framhålla, som inte egentligen har formulerats explicit
under vår diskussion här: Vi diskuterar ett ur gemenskapsrätten ganska marginellt
område. Det område där det finns samfälld nordisk lagstiftning och som samti-
digt är föremål för gemenskapsrätt är begränsat, ända tills Jan Rambergs förut-
sägelser slår in, och vi får en gemenskapsrättslig civillagskodifikation. Då är sit-
sen ganska annorlunda.

När det sägs att det finns problem med att samarbeta på grund av tidsmässiga
faktorer, och också av andra skäl, därför att det till exempel inte finns ett etable-
rat samarbete på vissa sektorer, är väl svaret det att lagstiftningsunderlaget på de
andra områdena är förfärligt olika. Det går helt enkelt inte att åstadkomma sam-
nordisk lagstiftning på många områden. Ta miljöskydd till exempel. Låter det sig
göras att skriva gemensam transponeringslagstiftning på miljörättens område?
Eftersom den nationella lagstiftningen till uppläggningsstruktur och teknik är så
varierande, ger svaret sig självt. Men det hindrar väl inte att man utnyttjar den
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kunskap man har om var problemen ligger och hur de kan lösas, även om tekni-
ken blir olika i fortsättningen.

Det har varit delade uppfattningar också om fördelarna av ett informellt och
ett mera formaliserat samarbete. Jag har uppfattat debatten på det sättet att alla är
eniga om att ett informellt samarbete är nyttigt där det kan äga rum. Huruvida det
också är nyttigt med att formalisera det samarbetet i syfte att föra det ut till områ-
den där det inte förekommer idag, det är ett spörsmål som jag tror bör diskuteras
vid det seminarium som man från svensk sida planerar. Det är i så fall en land-
vinning för det nordiska samarbete som jag inte anser föraktlig.


