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Sektionsmøde

Nordisk lovgivning og
de europæiske fællesskaber

Se bilag V

Diskussionsleder: Professor Allan Philip, Danmark

Diskussionsiederen forklarede indledningsvis, at diskussionen ville
blive delt op på forskellige punkter. Han anmodede hver enkelt der
ville indtegne sig som taler at angive hvilket punkt han ønskede at
behandle. Taletiden var begrænset til 10 min. for bestemte punkters
vedkommende og 5 min. for andre punkter.

(Den første del af diskussionen slutter s. 203 med korreferentens
og referentens bemærkninger, men den sidste del af diskussionen
omfatter de punkter der er blevet behandlet s. 203 til s. 211. Det
vil fremgå af hvert enkelt indlæg hvilke punkter vedkommende
taler behandler).

Referent, kontorchef Ole Due, Danmark:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Når forholdet mellem den nordiske lovgivning og EF er blevet

en genganger, der — omend i forskellig skikkelse — har manifesteret
sig på flere juristmøder efter hinanden, skyldes det i første række
en udbredt frygt blandt nordiske jurister for, at det nordiske lov-
samarbejdes hidtidige resultater skal blive skadet og dets fremtidige
muligheder forringet som følge af et nordisk lands deltagelse i EF-
samarbejdet.

Hermed burde temaet for mit referat være givet. Hvad man med
rimelighed har forventet af mig, er en redegørelse for erfaringerne



fra de første to års danske medlemskab og en vurdering på dette
grundlag af, om frygten er berettiget.

Jeg var fra begyndelsen klar over, at jeg ikke kunne leve op til
disse forventninger. Der har ikke siden sidste juristmøde været en
sådan udvikling i EF-samarbejdet — eller for den sags skyld i det
nordiske lovsamarbejde — at der efter min opfattelse er grundlag
for en nyvurdering af, hvilken indflydelse Danmarks medlemskab
af EF vil få for det nordiske lovsamarbejde på længere sigt.

Det var derfor med nogen tøven, jeg påtog mig rollen som re-
ferent. Jeg var i tvivl om det betimelige i allerede nu at genoptage
drøftelsen af dette emne. For at søge at give diskussionen et nyt
udgangspunkt valgte jeg derfor at koncentrere mit referat om de
muligheder, som europæiske lande uden for EF — og naturligvis
især de øvrige nordiske lande — har for at påvirke retsudviklingen
i fællesskaberne. Denne synsvinkel har været anlagt i enkelte ind-
læg på tidligere juristmøder, men det har ikke været forsøgt at fore-
tage en mere detaljeret undersøgelse af disse muligheder. Mit referat
er ment som et sådant forsøg.

Undersøgelsen bygger på en opdeling af emnerne for en lovhar-
monisering inden for EF i tre grupper. Den første gruppe omfatter
emner, som EF-traktaterne ikke giver fællesskabernes institutioner
mulighed for at regulere gennem bindende retsakter. Den anden
gruppe omfatter emner, som nok kan reguleres på denne måde,
men som dog ikke har en sådan sammenhæng med det øvrige EF-
samarbejde, at traktaterne kan antages at indeholde nogen for-
pligtelse til at anvende denne metode. I ingen af disse grupper
finder jeg nogen retlig hindring for medinddragelse af andre lande
i samarbejdet på lige fod med EF-landene.

Forskellen mellem de to grupper ligger især deri, at muligheden
for at benytte det eksisterende institutionelle apparat i praksis vil
danne udgangspunkt for overvejelser i EF om regulering af emner
inden for den anden gruppe.

Den tredje gruppe omfatter emner, som traktaterne må antages
at forudsætte reguleret ved bindende retsakter. Her støder en med-
inddragelse af andre lande på en række juridiske vanskeligheder.
Jeg benytter en væsentlig del af referatet til at beskrive disse vanske-
ligheder og de muligheder, som trods alt eksisterer også inden for
denne gruppe. Jeg nævner især det forhold, at EF i vist omfang
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bygger sin egen regulering på resultater opnået i andre organisa-
tioner, hvor både EF og de øvrige nordiske lande er medlemmer.
Endelig nævner jeg muligheden for at gøre den nordiske indflydelse
gældende via det danske medlemskab ved hjælp af uformelle kon-
sultationer og ved at underrette de nordiske lande om spørgsmål, der
behandles i EF.

Gennem denne udformning af referatet er det muligvis lykkedes
at give et nyt grundlag for diskussionen. Til gengæld kan man ind-
vende, at jeg giver en formelt-juridisk redegørelse for et problem-
kompleks, hvis væsentligste faktorer er af politisk karakter.

Kritikken kan især sættes ind på to punkter.
Jeg understreger i referatet, at afgrænsningen mellem de tre emne-

grupper ikke er skarp og uforanderlig, og at de pågældende traktat-
bestemmelser giver et spillerum for politiske vurderinger, som kun
i ekstreme tilfælde kan tænkes tilsidesat af EF-domstolen. Når her-
til lægges, at traktaterne kræver enstemmighed i Rådet ved regu-
lering af de fleste af de emner, som har særlig interesse i relation
til det nordiske lovsamarbejde, vil det være forståeligt, hvis mine
fortolkningsforsøg har forekommet en og anden læser at være unød-
vendigt juridisk spilfægteri.

Den faste afgrænsning af området for det isolerede EF-samarbejde,
som ikke kan nås ved juridisk fortolkning, kan tilsyneladende
skabes ad politisk vej, blot et eller flere medlemslande konsekvent
anvender sin vetoret til at standse lovgivningsinitiativer, der kan
vanskeliggøre et samarbejde med andre europæiske lande, først og
fremmest de nordiske ikke-medlemslande.

Så enkel er situationen imidlertid ikke i praksis. Selv efter det
såkaldte Luxembourg-forlig er det i det store og hele uset, at et
medlemsland nedlægger formelt veto mod behandlingen eller ved-
tagelsen af et Kommissionsforslag. Ved behandlingen af kontro-
versielle forslag i Rådets arbejdsgrupper, i De faste Repræsentan-
ters Komité og i selve Rådet søger medlemslandene gennem en
grundig argumentation — og om nødvendigt gennem en række af
kompromis'er — at arbejde sig frem til en enig holdning eller i
hvert fald til en så stærk isolering af et fortsat dissentierende land,
at dette af hensyn til det fremtidige samarbejde føler sig nødsaget
til at nedlægge våbnene. Jo mere alene et medlemsland fra be-
gyndelsen står i sin modstand mod et forslag, jo mere overbevisende
må der argumenteres, hvis man vil undgå at ende i en uholdbar
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situation. Et medlemslands mulighed for at modvirke en udvidelse
af EF's arbejdsområde til emner, hvor samarbejdet med andre lande
kan bringes i fare, afhænger derfor i høj grad af landets evne til
at fremføre en forsvarlig argumentation. Denne argumentation skal
ikke udelukkende være politisk. Man må ikke undervurdere vær-
dien af juridiske synspunkter i et system som EF. En medlemsstat
har ikke sjældent kunnet standse et forslag netop ud fra formelle
juridiske betragtninger. Jeg tror derfor ikke, det er tidsspilde at
beskæftige sig med fortolkningen af de traktatbestemmelser, som
fastsætter EF-institutionernes kompetence.

Referatet kan imidlertid også give anledning til en kritik af mere
generel art og om jeg så må sige med modsat fortegn. Man kan med
rimelighed spørge, om det har nogen interesse at undersøge de
juridiske muligheder for tredjelandes inddragelse i EF-samarbejdet,
så længe EF som sådan ikke viser større politisk vilje til at sam-
arbejde med andre europæiske lande.

Det må erkendes, at arbejdet i EF gennem de senere år har været
koncentreret om de indre forhold, og at man i forholdet udadtil
i højere grad har søgt kontakter med andre verdensdele. Dette
må imidlertid ses på baggrund af de problemer, som har krævet en
umiddelbar løsning. Internt har ikke mindst genforhandlingerne
med England lagt beslag på kræfterne. Og de øvrige akutte pro-
blemer, specielt energikrisen, råvareforsyningerne og valutapro-
blemerne har været af global karakter og har ikke kunnet løses
gennem et rent europæisk samarbejde.

Der har været meget få kræfter til overs til lovharmonisering på
de områder, hvor et samarbejde med andre europæiske lande — her-
under især de nordiske — påkalder sig særlig interesse. Derfor har
udviklingen i EF i de seneste år ikke givet væsentlige fingerpeg
om mulighederne for en åbning i samarbejdet på disse områder.
EF's vilje til samarbejde med resten af Europa har ikke for alvor
været sat på prøve i disse år.

Efter at vilkårene for Englands fortsatte medlemskab er fastlagt,
efter at energiproblemerne har fundet et nyt forum i Det Inter-
nationale Energi Agentur, og efter at forholdet til et stort antal
udviklingslande har fået et nyt grundlag i Lomé-aftalen, vil der nu
være plads for større fremskridt på de områder, som har interesse
i forhold til den nordiske lovgivning.

Man skal næppe umiddelbart vente væsentlige initiativer over
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for de øvrige europæiske lande. På baggrund af de rystelser, som
EF-samarbejdet har været udsat for i de seneste år, vil der sikkert
være en tendens til i første række at søge at fremvise resultater i
det interne samarbejde.

Der er imidlertid efter min opfattelse grund til på lidt længere
sigt at vente en mere åben indstilling over for de andre europæiske
lande. Som et lille tegn i denne retning kan tages det forbrugerbe-
skyttelsesprogram, som jeg nævner i referatet, og som nu er ved-
taget ved Rådets resolution af 14. april 1975. Programmet under-
streger det ønskelige i at udvikle de internationale forbindelser
vedrørende forbrugerspørgsmål og nævner blandt de institutioner,
hvormed samarbejdet ønskes opretholdt, ikke blot Europarådet,
men også den nordiske embedsmandskomite for forbrugerspørgs-
mål.

Det er på denne baggrund jeg trods tidligere anfægtelser er nået
til det resultat, at tidspunktet er velvalgt til en fornyet drøftelse af
mulighederne for et samarbejde mellem EF og de øvrige nordiske
lande på områder, som vedrører den nordiske lovgivning.

Korreferent, professor Ulf Bernitz, Sverige:

1. Det är ett utmärkt referat som ligger till grund för dagens
diskussion. Särskilt är det värdefullt att referenten så ingående
undersökt de olika rättsliga möjligheterna för de utanförstående
nordiska länderna att delta i EG-samarbetet på lagstiftningsområdet.
Jag ser dock mer pessimistiskt på de utanförstående ländernas möj-
ligheter att i dagens läge påverka och än mindre delta i EG:s lag-
stiftningssamarbete än vad som kommit till uttryck i referatet. Man
får heller inte underskatta den betydelse som EG sannolikt kommer
att få på sikt för Danmark på det juridiska området. EG med sina
överstatliga drag har en mycket fastare juridisk uppbyggnad än
andra internationella organisationer som vi tidigare haft erfaren-
het av.

Det är belysande att jämföra den formella basen för lagstiftnings-
samarbetet i Norden och i EG. I Norden arbetar vi pragmatiskt
och med ett minimum av formella, juridiska bindningar. Den Hel-
singforskonvention, som ligger till grund för det nordiska samar-
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betet, har en vag utformning och även efter inrättandet av Nordiska
Ministerrådet och den särskilda ämbetsmannakommittén för lag-
stiftningsfrågor är den institutionella ramen för nordiskt lagstift-
ningssamarbete svagt utbyggd.

Mot detta står, som så väl utvecklats i referatet, de fasta juridiska
bindningarna inom EG på grundval av Romfördraget, den stora
lagstiftningsapparaten inom kommissionen och möjligheterna att
förplikta medlemsstaterna och delvis även de enskilda medborgarna
genom inom EG antagna förordningar och direktiv. Som kronan
på verket framträder EG-domstolen, denna verkliga nyskapelse in-
om den internationella rätten med sin klara benägenhet att tolka
fördrag och andra författningstexter i integrationsvänlig riktning.
Över huvud finns det ett legalistiskt drag i EG:s struktur och arbets-
former, som bidrar till att försvåra möjligheterna för utanförstående
länder att informellt eller i ad hoc tillskapande former delta i sam-
arbete med EG rörande t. ex. lagstiftningsfrågor.

I mitt korreferat skall jag till en början söka såsom en komplet-
tering till det tryckta referatet klarlägga de fyra utanförstående
nordiska ländernas juridiska relationer till EG. Därefter kommer
jag att särskilt behandla förhållandet mellan lagstiftningssamarbetet
inom EG och i Norden såvitt gäller ämnesområden, mål och me-
toder. Slutligen kommer jag att ytterligare beröra de utanförstående
nordiska ländernas möjligheter att bedriva lagstiftningssamarbete
med EG.

2. Vilka relationer har då de fyra utanförstående nordiska län-
derna till EG? Som bekant har länderna alla s. k. frihandelsavtal
med EG. Dessa avtal är i princip likartade för de fyra länderna
och till stor del fullständigt likalydande. Gemensamt är också att
de endast har karaktären av handelsavtal, där bestämmelser rörande
tullavveckling och avveckling av andra handelshinder med liknande
verkningar utgör det centrala innehållet.

De förhandlingar som ledde fram till frihandelsavtalen fördes så
vitt gäller nordiska länder framför allt av Sverige. I Norge var man
som vi alla vet inriktad på medlemskap som lösning, och sedan
folkomröstningen där fått den utgång den fick hade man inte
mycket annat att välja på än att godta ett frihandelsavtal av den
modell som då redan överenskommits mellan EG och Sverige. I
Finland önskade man bl. a. av hänsyn till förhållandet till stats-
handelsländerna i öst "ligga lågt", och som bekant kopplades fri-
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handelsavtalets antagande i Finland samman med en handelsupp-
görelse också med statshandelsländerna. Det finska frihandelsavtalet
med EG skiljer sig från de svenska och norska avtalen därigenom
att det saknar en s. k. utvecklingsklausul, d. v. s. en allmän klausul
i slutet av avtalet om möjligheter att vidareutveckla samarbetet.
För vårt värdland Island är läget att frihandelsavtalet med EG ännu
inte trätt i tillämpning i sin viktigaste del, nämligen det s. k. fiske-
brevet om koncessioner till Island vid fiskexport till EG-länderna.
Konflikten om fiskegränserna, i dagens läge särskilt med Västtysk-
land, har medfört en suspendering av ikraftträdandet av detta fiske-
brev. Jag har stor förståelse för de isländska synpunkterna på denna
fråga mot bakgrund av den fundamentala betydelse som fisket och
fiskeindustrin har för Island och riskerna för utfiskning från andra
länders sida av vatten nära Island.

Vid förhandlingarna mellan EG och Sverige var man från svensk
sida från början inställd på ett betydligt mer omfattande samarbete
med EG, utan att detta dock skulle innebära ett medlemskap eller
en formell associering. Bl. a. önskade man från svensk sida ett nära
samarbete i konkurrensfrågor och lagharmoniseringsfrågor. Alla
dessa propåer från svenskt håll avvisades emellertid av EG som fast-
höll vid principen, att de västeuropeiska länder som inte önskade
bli medlemmar skulle hållas helt utanför EG:s interna besluts-
apparat. Med hänsyn härtill ansåg sig inte EG kunna finna former
för ett genomförande av de svenska samarbetspropåerna.

Frihandelsavtalet utformades i realiteten i allt väsentligt i Bryssel
och saknar väsentligen andra regler än sådana som direkt knyter an
till avvecklingen av tidigare bestående handelshinder i form av
tullar, kvantitativa restriktioner o likn. Sålunda saknas helt regler
i frihandelsavtalen om samarbete i lagstiftningsfrågor. Det bör ock-
så särskilt framhållas att frihandelsavtalen framstår som juridiskt
outvecklade dokument. De anvisar ingen väg för rättslig lösning av
tvister mellan parterna utan bygger på ett primitivt system med
rätt för parterna att vidtaga ensidiga sanktioner, såsom t. ex. att
återinföra tullar, om man misslyckats att genom konsultationsför-
farande lösa en uppkommen tvist. Det är alltså ett retaliationssys-
tem av traditionell folkrättslig typ som kommit till användning. På
ett nordiskt juristmöte kan man inte undgå att framhålla att det
är anmärkningsvärt att ett så primitivt sanktionssystem kommer till
användning i våra dagars Västeuropa när det gäller avtal av så in-
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gripande beskaffenhet. För Sveriges del omfattar sålunda frihandels-
avtalet med EG mer än hälften av landets totala utrikeshandel.

Belysande för frihandelsavtalens karaktär är också att de i olika
hänseenden är mindre omfattande än det associeringsavtal som in-
gåtts 1975 mellan EG och ett fyrtiotal utvecklingsländer, särskilt i
Afrika, de s. k. ACP-staterna. I detta associeringsavtal, Lomékon-
ventionen, ingår sålunda såsom art. 5 en klausul om konsultationer
i lagstiftningsfrågor. Enligt konventionen skall EG informera ACP-
staterna om sådant harmoniseringsarbete på lagstiftningsområdet
som berör en eller flera ACP-staters intressen, varvid man förutser
ett konsultationsförfarande i syfte att tillvarata ACP-staternas syn-
punkter innan slutlig ställning tas till berörda lagharmoniserings-
frågor. En bestämmelse av den karaktären hade med fördel kunnat
ingå även i frihandelsavtalen med de nordiska länderna. Man fin-
ner emellertid att EG gör en formell skillnad mellan associerings-
avtal, som är en längre gående samarbetsform, särskilt förutsedd i
Romfördraget, och frihandelsavtal eller andra handelsavtal, som är
en mindre omfattande samarbetsform. De svenska propåerna gick
knappast att passa in i det formella mönster som Romfördraget
drar upp och där det inte finns något som ligger emellan associe-
ring och handelsavtal.

Hur fungerar då frihandelsavtalen i praktiken såvitt gäller frågor
som anknyter till lagstiftningssamarbete? Svaret torde vara att det
hela fungerar bra på informationsplanet. Det har här en klart posi-
tiv betydelse för de övriga nordiska länderna att Danmark såsom
medlem kan förmedla informationer vidare. Det förekommer också
i viss utsträckning att EG-kommissionen informerar sig om vad man
finner vara intressanta lagstiftningsprojekt i det övriga Norden, t.
ex. i fråga om konsumentskydd eller miljövård. Går man utöver
informationsplanet tycks däremot kontakterna mellan EG och det
övriga Norden vara föga utbyggda. De förfrågningar jag riktat åt
olika håll har givit en entydig bild i denna riktning. Lagstiftnings-
samarbete mellan EG-länderna och de utanförstående nordiska
länderna har hittills väsentligen endast förekommit på två områden,
nämligen i fråga om europapatent och de s. k. gröna korten, alltså
ett visst förenhetligande av trafikförsäkringssystemet. I fråga om
europapatenten så avser de utanförstående nordiska länderna att
ansluta sig till en s. k. yttre patentkonvention om beviljande av
europapatent m. m. som nu föreligger, medan EG-länderna däre-
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mot önskar driva sitt patentsamarbete vidare till att även avse den
materiella patenträtten. Man väntar att det s. k. europapatentet,
alltså ett för alla EG-länderna gemensamt patent som helt följer
rättsregler utfärdade på EG-planet, snart skall antagas vid en diplo-
matisk konferens mellan EG-länderna.

Från svensk sida har man aktualiserat samarbete också på vissa
andra områden, men här föreligger ännu inga konkreta resultat.
Sverige har sålunda anmält sitt intresse för någon form av anknyt-
ning till den s. k. domskonvention som redan gäller mellan EG:s
ursprungliga medlemsländer, d. v. s. en konvention om domstols be-
hörighet och om verkställighet i annat medlemsland av domar i
civil- och handelsmål. På en officiell framställning härom har Sve-
rige fått svaret, att man inom EG i första hand koncentrerar sig
på att nå fram till en anslutning till konventionen från de nytill-
komna medlemsländerna. Först därefter kan det bli aktuellt att
finna en form för utanförstående länders anslutning eller anknyt-
ning. Sverige har också aktualiserat problem som knyter sig till
tekniska handelshinder i form av näringsrättslig speciallagstiftning
med olikartade, handelshindrande detaljregler.

En svårighet i sammanhanget är den brist på forum för handlägg-
ning av samarbetsfrågor på lagstiftningsområdet mellan EG och de
utomstående länderna som otvivelaktigt föreligger. Det samarbets-
organ som inrättats för varje lands frihandelsavtal är en s. k. blandad
kommitté. Denna består av representanter för EG och för resp. fri-
handelsland till lika antal men saknar beslutsbefogenheter. Från
svensk och förmodligen också från de övriga utanförstående nor-
diska ländernas sida har man gjort den erfarenheten, att den blan-
dade kommittén är ett organ med påfallande formellt arbetssätt
där i realiteten på förhand fattade positioner fastslås. Sammanträ-
dena äger rum endast en gång varje halvår och brukar vara helt
korta. Något forum för diskussioner och konstruktiva överväganden
är det alltså inte fråga om.

En intressant företeelse, som särskilt bör nämnas vid detta möte,
är den ensidiga harmonisering som vidtagits från de utanförstående
ländernas sida på stålområdet, d. v. s. inom ramen för frihandels-
avtalen mellan respektive Finland, Norge och Sverige samt Kol- och
stålunionen (CECA). CECA tillämpar ett omfattande system av
regler rörande prissättning på järn- och stålvaror som utarbetats på
gemenskapsplanet. Dessa regler syftar till att förhindra dumping
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och annan prisdiskriminering samt att förenhetliga beräkningen av
transportkostnader m. m. Frihandelsavtalen mellan CECA och re-
spektive Sverige, Norge och Finland har nödvändiggjort att liknande
prisregler införts också i förhållandet mellan dessa länder och CECA.
I Sverige har behovet av sådana regler tillgodosetts genom en
ensidig anpassning från svensk sida till CECA: s regelsystem, en s. k.
harmonisation consertée. Rättstekniskt har detta skett genom att vi
antagit inhemsk lagstiftning med samma innehåll som motsvarande
CECA-regler. Vi har infört en s. k. CECA-lag, som är en ramlag
och som kompletteras av specialförfattningar av lägre statsrättslig
dignitet. På detta sätt säkerställer man att samma prisregler gäller
på järn- och stålområdet i Sverige som inom CECA i de delar som
berörs av samarbetet. Men det bör understrykas att det inte är fråga
om ett lagstiftningssamarbete utan om en helt ensidig anpassning
till CECArs redan gällande bestämmelser.

Slutsatsen blir alltså att vi idag saknar en juridisk bas för lagstift-
ningssamarbete mellam EG och de utanförstående nordiska länder-
na, och att det också i praktiken saknas fora som lämpar sig för
meningsutbyte mellan EG och Norden i lagstiftningsfrågor. Från
EG:s sida förefaller också intresset för ett samarbete i sådana frågor
med de nordiska frihandelsländerna hittills ha varit rätt litet. Det
föreligger alltså ett gap mellan den teoretiska analys av samarbets-
möjligheterna som referenten har gjort och de reella förhållandena
sådana de i dag ter sig.

3. Hur mycket betyder ett avsaknande av lagstiftningssamarbete
mellan EG och Norden? Jag skall först nämna vilka ämnesområden
som berörs av lagstiftningssamarbetet i Norden resp. inom EG.
Under de senaste åren har ju det nordiska lagstiftningssamarbetet
stått under debatt, särskilt inom Nordiska Rådet men också vid
juristmötena och då framför allt vid vårt föregående möte i Helsing-
fors 1972, där det svenska statsrådet Carl Lidbom ju gjorde en upp-
märksammad principdeklaration i saken.

Diskussionen om det nordiska lagstiftningssamarbetet har emel-
lertid lett fram till att man på samnordisk bas utarbetat vad som
kommit att kallas ett nordiskt lagstiftningsprogram. Detta program,
som utformats inom nordiska ministerrådet, diskuterades av Nor-
diska Rådet vid dess möte i Reykjavik tidigare i år. Det nordiska
lagstiftningsprogrammet är ambitiöst, åtminstone så tillvida att det
sträcker sig över många områden. Däremot är ambitionsnivån när
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det gäller djupet i samarbetet växlande och i många hänseenden
mindre än den ambitionsnivå man arbetade med tidigare. Det nor-
diska rättssamarbetet har en bredare inriktning än samarbetet inom
EG; det omfattar t. ex. familjerätt och nya ämnen som integritets-
skydd och förmögenhetsbrott. Men det verkligt viktiga är att det
finns så många ämnesområden, som ligger väl till för nordiskt sam-
arbete och där sådant delvis förekommit sedan länge, men där nu
EG gripit in eller avser att gripa in. Mest kända av dessa områden
är väl aktiebolagsrätten och patenträtten men man kan också nämna
andra: varumärkesrätt och illojal konkurrens, konkurslagsstiftning,
handelsagenter, harmonisering av förmögenhetsrättens internatio-
nella privaträtt som helhet, konsumentkrediter, skadeståndsrättsligt
produktansvar, miljöskyddsfrågor m. m. Belysande för hur ambi-
tionerna växer inom EG är det omfattande konsumentpolitiska pro-
gram som referenten redan berört och som antogs av EG:s minister-
råd i april 1975. Programmet förutsätter utbyggd konsumentskyd-
dande lagstiftning på i stort sett samma områden som de som be-
rörs av den konsumentlagstiftning som redan genomförts eller nu
förbereds i Norden.

EG:s ambitioner att gå in på konsumentskyddet belyser också
svårigheterna i det praktiska samarbetet mellan EG-kommissionen
och Europarådet. Referenten har ju berört att man från EG:s sida
vid det nordiska justitieministermötet i Stockholm härom året inte
var beredd att gå med på att låta vissa typer av lagstiftningsfrågor
i första hand handläggas inom Europarådet, något som man gärna
önskat från de utanförstående ländernas sida. Till komplettering
kan jag nämna att EG nyligen tagit upp frågan om harmonisering
och utbyggnad av medlemsländernas regler om produktansvar,
fastän produktansvarsfrågorna är ett av de områden som under de
senaste åren ägnats särskilt intresse inom Europarådet. Trots att
det redan föreligger ett avancerat förslag till konvention om pro-
duktansvaret utarbetat inom Europarådet, har vi nu fått ett första
utkast till direktiv inom EG angående medlemsländernas produkt-
ansvarsregler. EG-reglerna visar visserligen nära överensstämmelse
i sak med Europarådets konventionsförslag, men det finns också
olikheter och det är väl känt att EG:s inhopp på detta område inte
tagits enbart väl upp inom Europarådet. Man kan också förutse en
viss kollision mellan EG:s konsumentskyddsambitioner och det ar-
bete som pågår inom Europarådet med att utarbeta standarder för
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vad som skall bedömas som oskäliga avtalsklausuler i konsument-
sammanhang, alltså den typ av spörsmål som i Sverige framförallt
tas om hand enligt avtalsvillkorslagen.

Slutsatsen i denna del blir att även om det nordiska rättssamar-
betet omfattar vidare ämnesområden än EG:s kan det inte leva sär-
skilt gott på de bitar som inte täcks av EG:s verksamhet eller som
EG i vart fall betraktar som perifera. Tvärtom är det till mycket
stor del just på sådana områden, som brukat anses ligga särskilt
väl till för internordiskt samarbete, som man nu tagit upp ett om-
fattande rättssamarbete inom EG.

Det är också av intresse att jämföra målen för det nordiska rätts-
samarbetet med motsvarande samarbete inom EG. Den traditionella
utgångspunkten i Norden har ju varit önskemålet om unifiering,
alltså en total rättslikhet i fråga om de materiella rättsreglerna.
Diskussionen under de senaste åren om det nordiska rättssamar-
betets former har emellertid visat att det ofta inte är möjligt att
ställa ambitionsnivån så högt. Som jag redan antytt är målet för
samarbetet enligt det nya nordiska lagstiftningsprogrammet många
gånger betydligt blygsammare och delvis också rätt oklart. Inom
EG är målsättningen enligt vad Romfördraget anger en harmoni-
sering, en tillnärmelse, av medlemsländernas rättsregler på de om-
råden som berörs av EG-samarbetet. Rättssamarbetet inom EG har
konkret målinriktning, nämligen att olikheter i rättsregler skall
undanröjas i den utsträckning som den gemensamma marknadens
funktion så erfordrar. Harmoniseringsåtgärderna är ett medel för
förverkligandet av EG:s integrationssyfte — upprättandet och vidare-
utvecklingen av den gemensamma marknaden. Detta innebär att
målet för rättssamarbetet inom EG många gånger är klarare och
mer handfast än de mer allmänna samarbetsmål som brukar upp-
ställas i det nordiska samarbetet.

Man bör emellertid uppmärksamma att en harmonisering många
gånger kan närma sig en unifiering, och att det inte finns en klar
skiljelinje mellan harmonisering och unifiering av lagstiftning. I
pratiken har det redan skett en partiell unifiering av EG-länder-
nas rättsregler på viktiga områden genom Romfördragets egna
materiella bestämmelser, särskilt konkurrensreglerna och etable-
ringsreglerna. Det föreliggande förslaget till ett för hela EG gemen-
samt europapatent och för hela EG gemensamma europabolag bygg-
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er också på unifieringstanken. Man föreslår här helt enhetliga regler
att antas och tillämpas på EG-planet. Man kan också iaktta en
tendens att göra direktiv om utformningen av medlemsländernas
lagstiftning ganska detaljerade. Det blir då ringa utrymme för sär-
regler i de olika medlemsstaterna och direktiven verkar då som en
partiell unifiering. Det utkast till EG-direktiv om produktansvar
som jag nyss berörde kan här nämnas som ett exempel.

Jämförelsen mellan Norden och EG i fråga om lagstiftningssam-
arbetets målsättning ger alltså vid handen att målen många gånger
är mer konkreta inom EG än inom Norden, och att det inte heller
generellt kan påstås att EG:s mål är lägre satta än fallet är inom
Norden. Tvärtom kan man peka på områden där man inom EG
har ett högre ställt unifieringsmål än vad vi på senare år haft i
Norden. Man frågar sig om inte Danmarks EG-medlemskap kan
bidra till att förstärka de senaste årens tydliga tendens att sänka
ambitionsnivån för det nordiska rättssamarbetet. Ett nordiskt rätts-
samarbete på mer blygsam ambitionsnivå får väl generellt sagt sägas
vara lättare att förena med ett samtidigt EG-samarbete från dansk
del än ett nordiskt samarbete som har det traditionella unifierings-
målet.

4. Avslutningsvis vill jag understryka allvaret i de problem vi nu
diskuterar. Det må vara riktigt att Danmarks medlemskap ännu så
länge inte har medfört så stora förändringar på det juridiska om-
rådet, bortsett från det i och för sig viktiga förhållandet att bl. a.
EG:s konkurrensregler och etableringsregler nu är tillämpliga ock-
så i Danmark. Man kan dock peka på att det danska beslutet att
införa s. k. anpartsselskaber, alltså en bolagsform mellan handels-
bolaget och det fullständiga aktiebolaget efter mönster av bl. a. det
tyska GmbH, är en ren konsekvens av EG-medlemskapet. Man får
också räkna med att den fortsatta utvecklingen av den danska aktie-
bolagsrätten i hög grad kommer att påverkas av de direktiv på detta
område som vartefter får antas bli genomförda inom EG. Ett
genomförande av den inre patentkonventionen, alltså det föreslagna
gemensamma europapatentet, kommer också att genomgripande på-
verka dansk patenträtt.

Att så mycket ännu inte hänt konkret får emellertid inte tas till
intäkt för att situationen kommer att förbli sådan den nu är under
överskådlig tid. Det är påtagligt att man inom EG i dag har sär-
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skilda problem av övergångskaraktär med den engelska anpassning-
en till EG, och att man också i övrigt är ganska mycket upptagen
av den genomgripande omställning som EG:s utvidgning från sex
stater till nio inneburit i skilda hänseenden. Den osäkerhet inför
framtiden som rått innan folkomröstningen i England nyligen klar-
lagt att detta land stannar kvar i Gemenskapen bör också nämnas.
Om det lossnar i EG:s rättssamarbete under de kommande åren,
så att de många förslag som föreligger eller är under utarbetande
blir genomförda, kommer emellertid resultatet att bli att rättssam-
arbetet inom EG utvidgas mycket väsentligt. En sådan utveckling
skulle påverka den danska rättsordningen inom den kommersiella
rätten på ett genomgripande sätt och kan knappast undgå att väsent-
ligt begränsa möjligheterna till nordiskt rättssamarbete, bl. a. där-
för att de bindande förpliktelserna i EG minskar den danska rörelse-
friheten.

Vad skall vi då göra? Delvis tror jag vi måste acceptera att Norden
har blivit en för liten enhet för lagstiftningssamarbete på det kom-
mersiella området. Många frågor som tidigare lät sig behandlas
endast i nordiskt samarbete fordrar nu bredare, i vart fall europe-
iska lösningar. Samtidigt bör man emellertid hålla i minnet att ett
mer omfattande internationellt samarbete inte brukat hindra ett
djupare nordiskt samarbete på samma område.

På kortare sikt skulle det vara lämpligt om de nordiska kontak-
terna med EG via Danmark inte bara hade formen av informations-
förmedling, utan om man från dansk sida i ökad utsträckning
kunde koppla in konsultationer med de övriga nordiska länderna
som ett led i det danska förberedelsearbetet inom EG. Det skulle
också vara av stort värde om någon form av diskussionsforum kunde
etableras mellan EG och hela Norden i rättsfrågor.

På längre sikt är det ett starkt önskemål att lagstiftningsfrågor
som bör beredas i ett bredare europeiskt samarbete verkligen hand-
läggs i former, som gör det möjligt också för de utanförstående
länderna att delta på någorlunda jämställd fot. Europarådets roll
måste härvid vad jag kan förstå komma upp till förnyat över-
vägande. Tendenser från EG:s sida att i praktiken skjuta åt sidan
rättssamarbetet inom Europarådet framstår som beklagliga. Som
referenten varit inne på bör man också hålla i åtanke att det visat
sig möjligt för utanförstående länder såsom Sverige att i praktiken
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samarbeta med EG på särskilda områden utan att detta haft någon
legal förankring i förväg. Här kan förutom samarbetet på energi-
området nämnas, att Sverige de facto i betydande grad deltagit i
valutasamarbete med EG-länderna under de senaste åren.

Olika förbättringsförslag med mer begränsad räckvidd får emel-
lertid inte undanskymma att den nuvarande utformningen av fri-
handelsavtalen delvis är otillfredsställande. Detta gäller såväl de
primitiva formerna för lösande av tvister som bristen på legal bas
för rättssamarbete. När den stegvisa avvecklingen av de nuvarande
handelshindren i huvudsak genomförts vid början av 1978 och
övergångstiden, med undantag för vissa särskilda varugrupper, allt-
så är avslutad finns det anledning att göra en översyn om avtalen
i allt fungerar såsom de borde. Enligt min uppfattning vore det
lämpligt om frihandelsavtalen kompletterades med en klausul om
konsultationer mellan EG och frihandelsländerna i lagharmoni-
seringsfrågor och över huvud i frågor om rättssamarbete.

Lagdommer Einar Lochen, Norge:

Herr formann, mine damer og herrer.
Det er med stor interesse at en som i sin tid var meget engagert i spörs-

målet om norsk medlemskap i EF har hört kontorchef Dues meget interessante
inniegg. Situasjonen i Norge har vært at efter folkeavstemningen i september
1972 om norsk medlemskap i EF har det vært liten debatt om disse spörs-
mål i Norge. Vi har fått vår frihandelsavtale med EF, vi har en sterk
handelsmessig avhengighet av Europa, så problemene er fortsatt med oss.

Jeg holdt i juli 1972 et foredrag på et seminar for komisjonens jurister
om formene for nordisk lovgivningssamarbeide. Fra dette seminaret sitter
jeg igjen med to inntrykk. For det förste, at den nordiske form med
parallellovgivning kunne passe i de homogene nordiske samfunn men ikke
passet godt for EF, hvor forholdene er mer ulikartede. Der var det nöd-
vendig med fastere former, som har fått uttrykk i form av forordninger,
direktiver og eventuelt egne traktater. Det annet inntrykk jeg sitter igjen med
var at de ga uttrykk for, at Norden måtte ikke regne med særlig stor inn-
flytelse på EF's lovgivningssamarbeide. EF bygger stort sett på den konti-
nentale rettstradisjon og samarbeidet der har föregått i 15 år. Når Eng-
land nu er kommet med, så får Norden muligens större sjanse. Jeg så med
interesse, at kontorchef Due i sitt manuskript nevnte, at nordisk rett var et
slags mellomproporsjonalledd mellom kontinental og britisk rett. Da er det
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kanskje mulig, som man også har sett i Europarådet, at en nordisk lösning vil
kunne bli et mulig kompromis.

Norge vil fra 1. januar ha avviklet gjennem sin handelsavtale 80% av
tollen overfor EF på de fleste produkter og i löpet av få år vil all toll være
borte. Jeg synes det må være åpenbart at i dette frihandelsområde må
det være i norsk interesse å komme med i den utstrekning EF harmoni-
serer sin handelslovgivning. Professor Bernitz nevnte her en rekke områder som
er blitt tätt opp. Vi vil da åpenbart være interessert i at denne harmoni-
sering innen EF skjer på en mate som gjör det mulig med en viss form
for norsk deltakelse.

Som det fremgår av kontorchef Dues manuskript må det i tilfelle skje ikke
ved at EF vedtar forordninger eller direktiver, da har man ingen mulighet
å komme med — det er åpenbart — men i form av særskilte avtaler. Det må
være såvidt jeg kan skjönne en norsk og nordisk interesse om man fra
dansk side kan prove å få harmoniseringen til i former som gjör det mulig
for de andre nordiske land å komme med.

Kontorchef Due nevner et problem i forbindelse med dette. Det er spörs-
målet om EF-domstolen, hvor jeg skjönner at innstillingen fra EF-hold er
at man önsker, at EF-domstolen skal ha en fortolkningskompetanse for
slike trakater også overfor utenforstående land som måtte komme med. Jeg
tror at det kanskje vil blive vanskelig å akseptere dette for norske myndig-
heter og norske domstoler uten videre, uten at man fikk en eller annen
form for medbestemmelsesrett her. Jeg kan tenke meg at dette ville kunne
reise suverenitetsproblemer i Norge. Men det måtte da her være mulig å
finne frem til en eller annen form slik at en dommer fra et utenforstående
land som var med på traktaten fikk anledning til å tiltre domstolen når
saker var oppe som angikk vedkommende land. Man har en liknende ord-
ning i den internasjonale domstolen i Haag, at en stat som ikke har en
fast dommer får en dommer med når den er part i en sak. Der er klart at
vedkommende dommer og vedkommende utenforstående stat må godta at
EF-domstolen anvender EF-rett og EF-rettens prinsipper.

Jeg kan ikke se annet enn at dette område må bli et vesentlig felt for det
nordiske lovgivningssamarbeide i årene fremover ettersom EF harmoniserer
sin handelslovgivning. Jeg kan ikke se annet enn at det må være av betydning
at vi prover å holde mest mulig sammen, selvom vi har forskjellig form
for tilknytning. Vi hadde problemene med nordisk lovgivningssamarbeid
oppe på siste juristmöte, hvor spörsmålet var om feiles lovgivning eller
om et land skulle gå sin egen vei og være pioner. Jeg har en viss forståelse
for det siste synspunktet. Men jeg tror, at hvis vi skal kunne oppnå noe
overfor EF og Europa, så er det bare ved feiles tyngde og ved relativt ensartede
losninger at vi vil ha noen sjanse for å bli hört i EF. Når det gjelder
handelslovgivningen, så har vi jo tradisjoner i Norden. Vi har gjennemfört
langt mer av harmonisering enn EF har gjort, og vi burde ha noe å gi på
dette felt.
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Regeringsrådet Gustaf Petren Sverige:

Herr ordförande.
När jag ber om ordet är orsaken att jag vill understryka en annan aspekt än

den som har kommit fram i det ur juridisk synpunkt interessanta inlägget av
kontorchef Due. Vad jag syftar på är den centrala plats den nordiska rätts-
enheten måste ges också i evropeiska sammanhang. Trots allt är det det
materiella innehållet i rättsreglerna som är viktigt. Det utgör underlaget för
människornas handlande i olika lägen. Vi har fått ett starkt intryck av det
oändliga antal regler som EG-rätten har bygt upp kring det formella, och som
säger hur det skall gå till på olika nivåer. Vi har så juristerna som skriver
tjocka handböcker om de många artiklarnas uttolkning i olika situationer.
Det är därför naturligt, att debatten här kommit att röra sig om de formella
möjligheterna att få till stånd rättsregler. Allt detta är mycket bra, men män-
niskorna är framför allt intresserade av hur det kommer att gå i sak, d.v.s.
om de förväntningar som de har gjort sig om det materiella rättsläget i prak-
tiken kommer att bli verklighet. Formella föreskrifter i all ära, men sanningen
är ju den att människorna — både politiker och ämbetsmän — de ändrar sig
inte på grund av yttre regler utan de beter sig ungefär likadant oavsett form-
föreskrifterna. När det gäller att uppnå ett materiellt resultat är det trots allt
den politiska viljan det kommer an på. Det gäller viljan till att göra någon-
ting. Reglernas innehåll rättar sig i stor utsträckning efter denna vilja.

Jag tror, att man i hela denna debatt har haft en tendens att överbetona det
formella regelsystemet även om det har stor betydelse. För den som ägnat
åtskilliga år av sitt liv åt att söka fram till en bättre nordisk samarbetsapparat
är det en stor besvikelse att nu behöva konstatera, att vi fått kanske tio gånger
så många ämbetsmän som sysslar med nordiskt samarbete, jämfört med tidi-
gare, men att innehållet i samarbetet närmast minskat.

Jag måste därför tillråda de nordiska länderna att nu på ett helt annat sätt
aktivt gripa sig an med realiteterna, med lösningen av de praktiska problemen.
Det gäller att finna lösningar på de aktuella lagstiftningsproblemen, som är
ur nordisk synpunkt materiellt godtagbara. Vi måste avgöra vad vi vill nå
och hur vi vill ha det. Sedan skall vi jämföra detta resultat med vad vi tror kan
bli den normal som EG accepterar när den sätter igång sitt lagstiftningsarbete
på området. Vi bör inom Norden och inom EG söka finna likartade lösningar.
Vi kan komma först med den nordiska lagen och så småningom hinna ut-
veckla den på vår egen nivå innan EG är klar för sin del. Alla vet ju att det
är ett oerhört tungrott arbete i EG. Först skall kommissionen utarbeta förslag,
så skall olika organ höras, innan ministerrådet kan besluta. Det kan ta flera
generationer innan EG:s väldiga byråkratiska apparat avsatt resultat. Under
de långa år då många människor far fram och åter till Brüssel och samverkar
i EG-apparaten kan vi i Norden, om vi visar intresse för saken, faktisk hinna
lösa problemen därför att vi brukar ett mycket enklare system av samarbete.
Vi har möjlighet inte bara att finna en lösning utan också att sedan visa dennas
praktiska användbarhet. Det är klart att det kan uppkomma en massa svårig-
heter, när man söker överföra det här skisserade förfarandet till verkligheten.
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Uppenbart är emellertid att Norden genom att komma först och anvisa
lösningar som är brukbara även europeiskt, kan bli vägledande för europeiskt
lagstiftningssamarbete på många viktiga fält.

Min konklusion är den att man nu skall verkligen snabbt sätta igång lag-
stiftningssamarbetet på det nordiska planet för att där nå enhetlighet så fort
som möjligt. Målet bör vara att finna lösningar som överensstämmer med vad
EG i ett senare skede kan väntas besluta. De formella reglerna om förfarandet
kommer då att spela den mera underordnade roll som tillkommer dem.

Byråsjef Trond Dolva, Norge:

Herr formann.
Etter å ha lest Dues utmerkede opplegg og etter å ha hört debatten hittil vil

jeg understreke at de vurderinger vi forelöpig kan komme med, er hypotetiske.
Det skyldes at vi er i en komplisert situasjon, en situasjon hvor vi ennå mangler
en del elementer for vår vurdering, men likevel er det klart at vi står foran
store utfordringer. Når våre vurderinger på det nåværende tidspunkt har et
hypotetisk preg, henger det sammen med at vi har få konkrete tilfeller å basere
oss på. Situasjonen i dag er ennå stort sett den samme som den var under for-
beredelsene til det europeiske justisministermöte i Stockholm i 1973, hvor
man skulle dröfte hvilke opgaver og muligheter det var for Europarådssam-
arbeidet i den nye situasjon, hvor en vesentlig del av Europarådets medlems-
stater også var engasjert i EF. Og vi får vel bare erkjenne at det kom lite
konkret ut av det arbeid som da ble gjort, selv om det var nyttig og nöd-
vendig å gi seg i kast med det. Men en ting ble i hvert fall klart for oss, og det
var at det er det praktiske arbeid i fremtiden som vil være avgjörende — det
praktiske arbeid fra sak til sak. Et markert trekk fra EF's side var jo at de var
meget forsiktige med å antyde at mulighetene var så voldsomt store. I hvert
fall i de innledende faser ville de ikke avgi noe bindende engasjement om
hvordan de tenkte seg at de praktiske situasjonene kunne löses. Og vi var vel
til dels skuffet over denne veldig tilbakeholdende holdning som EF-landene
da generelt inntok.

Jeg tror derfor det kan være nyttig å se konkret på enkelte felter. Av retts-
områder som jeg har befatning med i mitt arbeid, nevner jeg först spörsmålet
om samarbeid på konkursrettens område. Dette samarbeid har vært drevet
meget intenst i Norden, og vi står nå foran det avsluttende lovarbeid, riktignok
i noe forskjellig takt i de enkelte land. Vi må herunder også vurdere hva som
er i emning i EF, og hvilken innflytelse dette bör få på sluttresultatet. Det har
vært visse dröftelser om dette på departementsplan. Her ligger det slik an at
vi i hvert fall i Norge og Sverige må velge losninger för vi kan vente at EF-
arbeidet har kommet særlig langt. Danmark deltar i EF-arbeidet på dette om-
rådet, men det har vel ennå en lang vei foran seg, så i de nærmeste år vil vel
forholdet til EF heller ikke i Danmark gi seg særlige utslag på lovgivnings-
planet.
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Det annet felt jeg vil nevne, er anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske
dommer. Der er jo også forholdet at man i en årrekke i Norden har samarbeidet
om revisjon av den nordiske fullbyrdingskonvensjon av 1932. Dette arbeidet
har måttet dempes noe ned, og har stått stille i flere år i påvente av nærmere
avklaring av forholdet til EF, hvor man jo har utarbeidet en konvensjon om
domstolenes kompetanse og anerkjennelse og fullbyrding av dommer. Her er
det nå aktuelt å ta opp igjen arbeidet på nordisk plan, og före det fram til et
resultat — trolig på det grunnlag som allerede foreligger.

Generelt sett kan man altså si at vi befinner oss i en noe komplisert, men
utfordrende situasjon, men at vi hittil har klart å finne fornuftige losninger
på de enkelte tilfeller. Jeg merket meg forresten et moment som kom fram i
Dues innlegg, og som vi kanskje ikke har fått presentert så klart tidligere,
nemlig dette at de 9 land i EF ikke bare er 9 land, men at man også må være
klar over at den selvstendige enhet Det Europeiske Fellesskap med sin Kom-
misjon har en helt selvstendig rolle å spille. Dette må man ta i betraktning.
At Due likevel hadde en optimistisk konklusjon på sitt innlegg, får vi notere
oss som et hyggelig faktum.

Personlig er jeg langt fra å gråte over det danske medlemskap i EF. For
videreföringen av det norske lovsamarbeid tror jeg heller ikke EF's juridiske
traktatregler vil være noen avgjörende hindring. Jeg tror også den politiske
vilje i og for seg er til stede i de enkelte nordiske land for å före samarbeidet
videre i fornuftig omfang. Men jeg vil understreke sterkt at denne politiske
vilje må ha et solid praktisk grunnlag for at den skal kunne nå viktige resul-
tater, og dette vil nok stille större krav til oss i framtiden. Det er på det rent
praktiske plan at vi må vise at vi er dyktige nok. Uten at vi gjör oss for store
forhåpninger kan vi likevel stole på at det foreligger en del muligheter, og
disse må vi benytte, og ikke la dem forsvinne. Om båten skulle gå fra oss, vil
det ikke bare skyldes båten. Det skyldes også dem som skulle være med. I
praksis har vi hatt god stötte til å få de informasjoner som trengs, og det har
vært en viss to-veis kontakt. Vi er takknemlige overfor våre danske venner på
det område. Men det må altså også fra de övrige lands side være bevisst opp-
legg om dette, kanskje mer bevisst og aktiv enn hittil.

Som et eksempel på hva som kan gjöres, nevner jeg at det i et tilfelle er
arrangert et særskilt nordisk kollokvium, hvor man dröftet et EF-utkast til
regler på et bestemt område og de spörsmål som dette reiste også i videre
sammenheng. Jeg tror nettopp slike ting som når til en större krets av pre-
sumptivt interesserte er viktige fordi de når ut til flere, og kan gi bredere
stötte for en videre utvikling på dette området.

Men jeg vil understreke at vi i den foreliggende situasjon först og fremst må
gjöre oss klart hvilke praktiske resultater vi önsker å nå fram til. Det krever
at det satses bevisst på dette området. Og så vil det i stor utstrekning avhenge
av hvor dyktige vi selv er til å benytte de muligheter som tross alt foreligger.
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Ankechef Fanny Hartmann, Danmark:

Jeg vil gerne komme med nogle bemærkninger om forholdet nordisk-EF
vedrørende dele af lovgivningen, hvor det nordiske samarbejde ikke foregår
i form af egentlig fælleslovgivning, men hvor de nordiske lande ad andre
veje har nået en høj grad af retsenhed. Jeg tænker på lovgivningen vedrørende
arbejdsmarkedets forhold og sociallovgivningen. Takket være den ensartede
økonomiske og sociale struktur i vore lande, en fælles social opfattelse og
et vidtstrakt samarbejde har vi i Norden i mange år haft et helt frit fælles
arbejdsmarked, og borgerne fra de nordiske lande har overalt i hele Norden
kunnet få samtlige sociale rettigheder.

Og så kommer Danmark ind i EF, der har det som et af sine vigtige mål
at etablere et fælles arbejdsmarked, og alle sociale rettigheder til alle EF-
borgere der flytter indenfor EF området, reguleret gennem bindende for-
skrifter. Det gav store problemer.

Vi var nødt til at foretage ganske vidtgående ændringer i den danske
lovgivning om de sociale pensioner, også ændre på vore regler om arbejds-
formidling. Vi ville bibeholde de nordiske statsborgeres præferencestilling ved
siden af EF-borgernes præference. Det blev svært både politisk og lovteknisk,
men det lykkedes.

EF ønsker meget bevidst at gøre mere ud af en fælles socialpolitik. De
arbejder med et socialt handlingsprogram, og selv om det ikke ser meget
konkret ud, så ender det vel nok alligevel med at det på et eller andet tids-
punkt bliver udformet til bindende regler. De danske repræsentanter, som
deltager i disse forhandlinger på alle trin vil altid betragte det som en helt
selvfølgelig linje, at de nordiske synspunkter indgår i deres arbejdsgrundlag
på linje med de nationale danske. En EF-ordning, som forringer de nordiske
borgeres retsstilling i Danmark, kan ikke accepteres og vil ikke blive accepteret
i Danmark. Det ved de danske repræsentanter. Det gør ikke arbejdet lettere,
men de er jo heldigvis gode jurister.

Der vil være et stort behov for meget tæt kontinuerlig gensidig information,
og jeg lægger vægt på at her har Danmark mulighed for at påvirke udviklingen
forhåbentlig til gavn for hele Norden.

Advokat Eskil Trolle, Danmark:

Jeg vil gerne stille et spørgsmål vedrörende referentens tese, jfr. sammen-
fatningen pkt. b,3°, at medlemsstaterne skulle være forpligtede til at anvende
de i EF traktaterne fastlagte fremgangsmåder inden for institutionernes
kompetence.

Referentens pionerarbejde med på fortrinlig vis at systematisere de meget
uhåndgribelige problemkomplekser inden for lovgivningssamarbejde i EF i
relation til tredielande har bl.a. gjort at jeg kan koncentrere mig alene om
den nævnte tese.
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Mit spørgsmål er, om ikke denne er for vidt gående, og i for stort omfang
begrænser medlemslandenes muligheder for at indgå særaftaler med tredie-
lande, in casu de andre nordiske lande.

Den kompetence som EF tillægger de forskellige myndigheder er i visse
tilfælde — bevidst — ikke helt præcist udformet, og det er på flere om-
råder konstateret at en udvidende fortolkning af kompetencen er lagt til
grund, herunder på områder som ikke direkte kan siges at være af økonomisk
karakter.

Kompetenceområdet for EF organerne er således meget stort, men på grund
af vanskelighederne med at opnå enighed, samt genforhandlingsproblemerne
med England, er det store kompetenceområde hidtil kun blevet benyttet i
meget lille udstrækning.

Vi afventer således stadig udspil fra EF inden for bl.a. selskabsretten, for-
sikringsretten, konkursretten og bankretten, men EF lader stadig vente på
sig.

Mit spørgsmål er derfor hvorfor man skulle være nødsaget til fortsat at
vente på EF og være afskåret fra at nå til ønskelige forbedringer med de
øvrige nordiske lande inden for de nævnte områder.

Problemet er, om man ikke inden for områder hvor EF institutionerne
har kompetence, men ikke har benyttet den, bør kunne træffe aftaler med de
øvrige nordiske lande.

Det ville i mine øjne være nedslående for det nordiske samarbejde, hvis
Danmark indtog det standpunkt at man ikke kunne træffe nogen aftale, inden
for disse vidtgående kompetenceområder, som endnu ikke er benyttede af EF.

I betragtning af at Danmark på endnu uregulerede områder jo ikke er
afskåret fra at foreskrive interne danske lovregler forekommer det lidt be-
synderligt at vi her skulle være afskåret fra at lave traktater på nordisk plan.

I fald man accepterede min tankes rigtighed kunne man under det nordiske
samarbejde på endnu uregulerede områder tage forbehold, således at man
ved et senere direktiv fra EF på området, kunne benytte sig af en slags
opsigelsesklausul. På denne måde vil der gå mindst skår i det nordiske lov-
samarbejde.

Mit spørgsmål er derfor som nævnt om Danmark ikke kunne indtage det
standpunkt, at man var berettiget til at indgå traktater med tredielande,
herunder de nordiske lande, inden for områder hvor EF organerne har
kompetence, men hvor de endnu ikke har benyttet den.

Dosent Hans Stenberg, Sverige:

Jag har bara några korta anmärkningar till det som man kanske rätt mycket
redan har sagt. Men jag skulle gärna vilja understryka det som regeringsrådet
Petrén sa. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte låter de institutionella
frågorna och integrationen den vägen skymma många andra ämnesområden
och de sakliga lösningar man vill ha fram. Jag tror att man behöver se i
flera dimensioner samtidigt.
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EG bygger så vitt gäller åtminstone traktaterna på grundtanken om en
gemensam marknad med ohämmad konkurrens. Man kan nära nog säga att
detta är själva basen och ideologien för en samverkan mellan staterna. Men
EG i sig självt är ju ingen stat, det är ju bara en form för fördjupat ekonomiskt
samarbete. Och det gör ju också det, att lagharmoniseringen inom EG kan
drivas längre eller mindre långt, beroende på hur integrationsstämningarna
för tillfället är. Och man är inte bunden till som referatet visar, att alltid
hålla sig inom själva EG-traktaternas ram.

Man kan även åstadkomma integration genom avtal av traditionellt folk-
rättsligt slag. Det är ju också ett sätt att undanröja hinder för den fria rörlig-
heten för personer, tjänster, kapital som är en grundtanke.

Basen för frihandelsavtalen som de nordiska länderna har med EG är ju
också egentligen tanken på en gemensam marknad ehuru den är mera be-
gränsad, nämligen till huvudsakligen industrivaror som har tillverkats i eller
bearbetats i EG, eller i något av de anslutna länderna.

Själva grundtanken är alltså den samma. Och det här leder mig till tanken
och det anknyter något till vad Ulf Bernitz sa om de ganska magra doku-
ment som ligger till grund för samarbetet, att jag tror att det skulle vara
mycket värdefullt om man kunne hitta någon form av forum för diskussionen
mellan de nordiska länderna och EG. Och när jag säger det så tror jag att
hade man ett sådant forum då skulle snart ett incitament för nordisk sam-
ordning komma till stånd.

Det är ju alltid så att om man har en motpart så vill man gärna kanske i
första hand inventera de områden på vilka man kan vilja samverka och sedan
finna former för denna samverkan.

Jag tycker att ett bra exempel på nordisk lagsamverkan, som har haft
betydelse på ett vidare fält än just EG är de överläggningar som lett fram
till en gemensam nordisk syn på konsumentskyddet vid befordran av passa-
gerare och gods till sjöss. Där samordnade de nordiska länderna sig i mycket
stor utsträckning. Och jag tror vad jag har förstått, att det var en stor
fördel när överläggningarna vid den internationella konferensen i Aten
ägde rum.

Jag vet inte vilka former en dialog med EG skulle kunna ta. Men vi har
ju i alla fall en del institutioner redan som kanske skulle kunna aktiviseras
på det här området. Vi har nordiska rådet, vi har EFTA. Jag är säker på att
man också kan finna andra former.

Vid sidan av vad jag nämnt tror jag att det behövs andra åtgärder och
flera talare har redan varit inne på det. Jag tror det behövs ökad information
om nordisk lagstiftning, jag tror att den behöver upprepas så att den inte
faller i glömska.

Det räcker inte med att föra fram det en enda gång. Det betyder alltså att
det behövs också ägnas uppmärksamhet åt att nordisk lagstiftning blir över-
satt till främmande språk i tillräckligt stor omfattning och tillräckligt snabbt.

När det gäller en del av de lagstiftningar som har kommit fram till
exempel i Sverige på konsumentskyddets område har jag redan från början
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känt ett efterfrågetryck ifrån utlandet för att få tillgång till de svenska
lagstiftningarna, till exempel när det gäller konsumentköplagen.

Jag tror också att genom juristkollokvier och liknande arrangemang har
man möjlighet att föra ut nordisk tänkande på det juridiska området. Och
jag menar då att det skall vara kollokvier som kan hållas på skilda intressent-
plan; beslutsfattare i offentlig och privat tjänst lika väl som akademiska
lärare och studenter.

Och jag tror kanske också att man bör ägna uppmärksamhet åt utbild-
ning i EG-rätt för att förstå hur EG-staterna reagerar. Det är till slut fråga
om möjligheterna till kommunikation på det här området.

Professor Jan Hellner, Sverige:

Eftersom den tid närmar sig då vi kan vänta ett inlägg med svar från
kontorchef Due, vill jag gärna ställa en fråga.

Jag ser vad som rör det nordiska lagstiftningssamarbetet och den europ-
eiska gemenskapens, EG:s arbete från ett speciellt perspektiv, nämligen det
gräsrotsperspektiv där frågan är hur samarbetet påverkas av EG:s politik.
På denna nivå har mitt intryck, med det begränsade material som står till
mitt förfogande, blivit i stort detsamma som Ulf Bernitz här antytt. Näm-
ligen att EG:s politik har blivit mer aktiv, kanske tom mer agressiv, än
tidigare.

Jämför man de ämnen som för några år sedan antogs skola komma upp
som föremål för samarbetet inom EG med dem som nu är aktuella, så blir
man förvånad. Jag kan som exempel nämna produktansvaret, men också
konsumentskyddet och miljörätten. Mitt intryck är också att man i rätt
stor utsträckning säger inom EG, att här är det vi som bestämmer. Annat
samarbete kan försiggå på frivillig basis, men inom EG bestämmer vi hur
det skall vara, och besluten är bindande. Det ställer uppenbarligen alla
utanförstående i en annan ställning än tidigare.

Min fråga är alltså: är detta ett riktigt intryck, eller är det något som
den som bara ser en liten del kan ha missuppfattat?

Tingsfiskal Pär Boqvist, Sverige:

Jag har två frågor till referenten.
Kontorchefen Due sade att läget inom EG var sådant att man nu vore

redo att i alla lagkonventionsfrågor börja förhandlingar med tredjeland.
Innebär detta att man nu har löst de problem som sammanhänger med
Danmarks, Englands och Irlands tillträde till domsrättskonventionen — jag
tänker då särskilt på de svårigheter som kan förorsakas av förhållanden på



den engelska försäkringsmarknaden då det gäller domsrättskonventionens
tvingande regler i försäkringsmål?

Vid ett colloquium i Bryssel i december 1974 om EG-konventionerna enligt
romfördragets artikel 220 betonade en av inledarna sambandet mellan dessa
konventioner och EG-rätten i övrigt. Han förordade också att man i de ännu
ej utarbetade konventionerna enligt artikel 220 ej borde ha ett särskilt
protokoll beträffande EG-domstolens tolkningskompetens utan en direkt
hänvisning till vederbörande artikel i EG-fördraget. Frågan är om inte detta
kan medföra en ännu närmare anknytning mellan dessa konventioner och EG-
rätten i övrigt och därigenom komplicera tredjelands tillträde till konvention-
erna. Jag tänker därvid särskilt på problemet med att finna en form för
domstolens tolkningsbefogenhet vid tredjelands tillträde.

Kanske är det signifikant att det i det just omtalade föredraget i Bryssel
beträffande förhållandet till tredjeland — där talaren i och för sig ansåg en
lösning önskvärd — talades om „arrangement" ej „adhesion" till konventioner
enligt art 220?

Fuldmægtig Peter Lilholt, Danmark:

Hr. ordstyrer.
Jeg synes, der er et enkelt spørgsmål, som kræver en stillingtagen, inden

man fortsætter den diskussion, der har været nu. Jeg synes, det var meget
interessant, at korreferenten i modsætning til referenten nævnte en lang
række områder, hvor der i dag foregår nordisk samarbejde, måske ikke
direkte lovgivningssamarbejde, men som også ankechefen var inde på, sam-
arbejde, hvor man i nordisk regi når frem til løsninger, uden at det direkte
er omfattet af det nordiske lovgivningsprogram. Referenten spurgte i til-
slutning hertil, hvad skal man gøre inden for dette område set i relation
til EF-samarbejdet, og han nævnede, at der måske var visse mangler i konsulta-
tionsvirksomheden. Der har også været nævnt proceduremåder til at indarbejde
nordiske synspunkter i EF-arbejdet.

Jeg synes derfor det spørgsmål, man må stille, først og fremmest er:
Vil man gøre noget for at få indflydelse? Er der en politisk vilje til i de
nordiske lande at samarbejde med henblik på at advokere sine sager i
Bryssel og selvfølgelig dermed også være villig til at modtage synspunkter,
som kommer fra EF-retten. Jeg synes ikke — sådan som jeg har opfattet
de nordiske landes stillingtagen — at det spørgsmål klart er besvaret med
et ja. Jeg tror såmænd, at hvis det virkelig var blevet stillet hårdt op, så
ønskede man nok et sådant samarbejde. Og siger man, at man besvarer
spørgsmålet med et ja, hvilket jeg altså vil forudsætte, at man gør, så må
det næste være: Er dét nordiske samarbejde, som man har i dag, egnet til
at varetage denne vekselvirkning?

Ser man på de forskellige former, som det nordiske samarbejde forekommer
i inden for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, er det da de former, inden
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for hvilke man skal have forhåndsdrøftelser om, hvad man skal søge at
påvirke EF med, eller er det dér, man skal modtage informationen om,
hvad der sker i EF og lade det flyde ud i det nordiske samarbejde? Noget
af det karakteristiske ved det nordiske samarbejde i dag er vel dets til en
vis grad uforpligtende karakter. Man når i nordisk samarbejde frem til en
vis målsætning. Tankerne om at nå til helt harmoniserede lovgivninger er
vel noget, som kun i meget lille grad forekommer. Det blev forladt for
nogle år siden. Men man når til visse ensartede forslag til løsninger.

Når disse forslag forelægges i de enkelte parlamenter, er man imidlertid
ikke bundet af de løsninger, man er nået frem til på nordisk plan. Man føler
sig ikke særlig forpligtede af dem. Jeg synes ofte, man kan fornemme fra
de forskellige rigsdage, at det er godt at bruge det nordiske, når man skal
have noget igennem, men det er sjældent, at der er nogen, der står op og
siger, hov, herved bryder vi nordisk enhed, hvis vi vælger dén løsning.
Spørgsmålet er altså: egner det nordiske samarbejde, man har i dag,
sig til et nordisk samarbejde med EF? For man må jo huske på en
ting. Det er, at hvis man i et uformelt samarbejde, som man har det
i dag, når frem til en løsning, og man eventuelt forestiller sig, at Dan-
mark er en god advokat for det nordiske synspunkt i Bryssel, så er det
lige som om, at den dag, hvor det bliver vedtaget, så klapper fælden om
Danmark. Så har Danmark disse regler. Har man så en sikkerhed for i det
nordiske samarbejde, at de fire andre nordiske lande gennemfører de samme
regler, eller vil man dyrke det nordiske samarbejde, som det dyrkes i dag —
at man gennemfører mere eller mindre forskellige løsninger fra det, der var
udgangspunktet. Og man må være klar over, at hvis Danmark havde sin
egen mulighed for at gennemføre det, der opnås enighed om på EF-plan,
så var det endelige resultat måske blevet forskelligt fra det udgangspunkt,
der var opnået enighed om i Bryssel.

Derfor synes jeg det er relevant at stille endnu et spørgsmål: Vil man
gå ind i et nødvendigt gensidigt samarbejde, og har man de instrumenter,
som skal bruges, og, hvis man ikke har dem, er man så villig til at prøve at
finde frem til andre former, som er nødvendige i et samarbejde, der må
være nok så forpligtende?

Justitierådet Olof Höglund, Sverige:

Herr ordförande.
Min okunnighet på området gör det inte möjligt för mig att komma med

några praktiska synpunkter på medlen eller målen för det nordiska lagstift-
ningsarbetet i förhållande till den ekonomiske gemenskapen. Men mitt intresse
för det nordiska lagsamarbetet har gett mig ett visst behov av att framhålla en
synpunkt av principiell betydelse.

När jag for hem ifrån juristmötet i Helsingfors, så hade jag en liten besk
smak i munnen, just med anledning av vad som då framhölls i det här ämnet.
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EG samarbetet framställdes som ett hot mot det nordiska lagstiftningssam-
arbetet. Jag reagerade starkt mot en sådan synpunkt och menar att det
samarbete som nu har etablerats inom EG det skall tvärtom animera de
nordiska länderna till att fortsätta sitt lagsamarbete och om möjligt intensifiera
det.

Det har ju sedan länge pågått lagstiftningssamarbete internationellt långt
utöver de nordiska gränserna, som aldrig har hindrat det nordiska samarbetet
i och för sig. Vi har sedan gammalt Haag konferensen och under de sista år-
tiondena har det skett samarbete i andra regier, FN, Europarådet och så
vidare. Det nordiska samarbetet har möjliggjort för de nordiska länderna
att i dessa sammanhang göra sin röst hörd i större utsträckning internationellt
än vad som annars skulle ha kunnat ske. Jag har vissa små erfarenheter av
internationellt samarbete, där de nordiska länderna, tack vare samman-
hållning, har kunnat vinna framgångar inom det internationella lagsam-
arbetet.

Även i dag har jag hört vissa pessimistiska tongångar. Jag vill framhålla
som ett önskemål, att det nordiska lagsamarbetet fortgår och om möjligt
intensifieras och därmed ger än så länge Danmark, såsom ledamot i EG,
en större och kanske tryggare plattform att stå på, när det gäller att framhäva
de nordiska synpunkterna.

Man har ju en känsla av att vi inom nordisk rätt på åtskilliga områden
kanske kommit längre än inom kontinental rätt och det är av vikt att sådana
synpunkter framhålls. Och det finns ju ingenting som säger annat än att vi
i Norden skall assimilera sådana synpunkter som är av värde och som kommit
fram inom EG. Alltså detta, att man nu inom en viss sektor, EG, har formali-
serat ett samarbete, skall inte skrämma oss.

Uniformen får inte skrämma det nordiska samarbetet utan skall tvärtom
stimulera det och därmed göra den nordiska stämman utåt hörd. Möjliggöra
att den blir utåt hörd i större utsträckning.

Korreferenten, professor Ulf Bernitz, Sverige:

När jag inledningsvis underströk allvaret i dagens situation, så behöver detta
på intet sätt betyda att jag skulle vara pessimistisk. Vad jag ville komma åt
var en som jag tycker lite överdrivet sangvinisk inställning till EG som man
inte sällan möter bland mina landsmän. En känsla av att, ja, det kanske inte blir
så mycket av det hela och att det går så trögt och man får väl se hur det blir
och så vidare. Visst går det många gånger trögt i EG. Men det medför på andra
sidan att när man omsider har dragit fram inom kommissionen sina mycket
ambitiösa förslag till en punkt som närmar sig slutet, så är ju också situa-
tionen ganska låst.

Och jag vill gärna tillägga att jag har samma intryck som Jan Hellner
att ambitionerna inom EG har ökats väsentligt på senare år. Detta att man
så aktivt vill gå in på konsumentskydds — och miljöskyddsområdena är typiska
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exempel. Och framför allt detta att man tenderar att gå utanför sådana om-
råden som direkt avser undanröjande av påtagliga handelshinder mellan med-
lemsländerna. Man kan inte påstå att konkurslagstiftningsfrågor, produkt-
ansvarsfrågor, konsumentköpsfrågor och så vidare, är några allvarliga handels-
hinder. Utan de är ju tvärtom sådana frågor som traditionellt varit föremål
för ett bredare europeiskt samarbete eller i varje fall borde kunna vara det.

Vi får ta den utveckling som sker inom EG som en uppmaning. Frågan,
om tidpunkten är den rätta nu till en nordisk aktivering eller om vi skall
vänta lite, är väl däremot något mera tveksam. För min del skulle jag särskilt
vilja peka på den tidpunkt som bara ligger ett par år framåt, då övergångs-
tiden för frihandelsavtalen mellan de utanförstående nordiska länderna och
EG har gått til ända och avvecklingen av tullar och andra restriktioner skall
vara genomförd. Det borde vara en mycket lämplig tidpunkt att aktualisera
frågan om ett lagstiftningssamarbete på ett bredare plan mellan EG-länderna
och de utanförstående europeiska länderna. Men det får ju ske på ett någon-
lunda jämställt plan.

Referenten, kontorchef Ole Due, Danmark:

Af tidsmæssige grunde må jeg stort set indskrænke mig til at prøve at be-
svare de spørgsmål, som direkte er blevet stillet.

Eskil Trolles spørgsmål, om det virkelig kunne være rigtigt, når jeg i
referatet indtager det standpunkt, at de kompetencer, som er tillagt EF-
organerne — især Rådet — først og fremmest til at fastsætte regler på et
givet område, samtidig indebærer en pligt til at benytte denne kompetence.
Eller anderledes sagt et forbud mod at regulere dette område på en anden
måde, f.eks. ved hjælp af en særskilt overenskomst, som man kunne tænke sig,
at ikke medlemslande kunne tiltræde.

Jeg må ærlig erkende, at jeg var meget i tvivl, da jeg skrev det i mit referat
for snart et år siden. Nogen egentlig støtte for det kunne jeg ikke finde på det
tidspunkt. Der er i mellemtiden sket det, dels at der er kommet i hvert fald et
enkelt indlæg, en enkelt artikel i EF-litteraturen af en tidligere generaladvokat,
som meget stærkt går ind for dette synspunkt. Artiklen er altså kommet senere,
og jeg har ikke haft den med i mit referat. Og der er yderligere sket det, at
Kommissionen i en konkret sag meget alvorligt har indskærpet medlems-
landene, at sådan er situationen, og derved har fået medlemslandene til i
hvert fald foreløbigt at opgive tanker om at regulere det bestemte område ved
en særskilt konvention. Man er, om jeg må sige, på dette område vendt tilbage
på dette område til Bryssel og drøfter nu en regulering på grundlag af et
kommissionsforslag.

Nogen domspraksis på området er der mig bekendt ikke, bortset fra at dom-
stolen i den såkaldte A.E.T.R. sag, som jeg nævner nogle gange i mit referat,
men som det bliver for langt at komme nærmere ind på, har en bemærkning, som
i hvert fald stærkt tyder på, at ved den brede hjemmelsbestemmelse i artikel



235 er der ingen sådan forpligtelse. Jeg har netop også i mit referat under-
streget forskellen mellem de specielle hjemmelsbestemmelser, hvor jeg mener
at der foreligger en forpligtelse til at udnytte kompetencen, og så den brede
hjemmelsbestemmelse i artikel 235 og den generelle harmoniseringsbestemmelse
i artikel 100, hvor jeg allerede i kraft af det betydelige politiske spillerum, som
disse bestemmelser må åbne for Rådet, ikke mener, at der kan være en sådan
forpligtelse. Og da det er artikel 235 og artikel 100, som har særlig interesse
på de områder, der berører det nordiske lovsamarbejde, så mener jeg i og for
sig ikke, at min tese om, at kompetence er lig med forpligtelse, bliver så for-
færdelig alvorlig, set i forhold til det nordiske lovsamarbejde. Men jeg tror
altså, den er rigtig.

Prof. Jan Hellner spurgte, om EF er blevet mere aggressiv i sit emnevalg,
og han nævnte særlig forbrugerbeskyttelsesområdet, man kan også nævne
miljøområdet. Jeg tror ikke, det er udtryk for agressivitet. Jeg tror det
er udtryk for, at EF, når disse nye vigtige områder dukker op og bliver
politisk relevante — når der kommer et pres for en løsning —, så føler EF, at
det er en nødvendighed, hvis man stadigvæk skal stå i de europæiske befolk-
ningers øjne som et fællesskab, som med rimelighed har fingeren på pulsen, —
at man så selv tager disse spørgsmål op. Jeg vil gerne understrege, at i de
handlingsprogrammer, som er vedtaget på begge disse områder, understreges
det meget stærkt, at arbejdet må finde sted i samarbejde med andre lande,
lande udenfor EF, specielt da i andre internationale organisationer. Jeg har
allerede nævnt formuleringen i det forbrugerpolitiske handlingsprogram.

Spørgsmålet om domskonventionen er ikke færdigforhandlet med de nye
medlemsstater. De problemer, som Danmark har haft i forbindelse med doms-
konventionen, er vel løst, de engelske er langtfra løst.

Det er rigtigt, at den politiske vilje manglede i forbindelse med forhand-
lingerne om aftalerne med det, som vi, undskyld, med måske et uheldigt ord
kalder rest-E.F.T.A. landene, altså de lande i E.F.T.A. som ikke blev med-
lemmer af EF, hvor man jo fra svensk side havde ønsker om et væsentligt
videre samarbejde, et samarbejde som omfattede meget store dele af den lov-
harmonisering, som EF er i gang med og har hjemmel til at gennemføre
fremover.

Man manglede utvivlsomt mod fra EF's side.
Man kan selvfølgelig hævde, at det er et eks. på den skuffemetode,

som man i vidt omfang anvender i den kontinentale ret. Man har i
fællesmarkedstraktaten en hjemmel til at indgå en associeringsaftale, artikel
238. Man har en hjemmel til at indgå handelsaftaler i artikel 213. Og
mellem disse to former er der i og for sig ikke i traktaten beskrevet noget
andet instrument for en tilslutning eller en tilknytning til EF fra tredje lands
side. Og man havde i praksis udviklet et system for handelsaftaler, et system for
associeringsaftaler og det almindelige princip tertium non datur, og ønskede
at holde fast på de skuffer, man engang havde fundet frem til. Dette kan selv-
følgelig forklare fællesskabernes manglende interesse for at gå ind i effektive
forhandlinger med Sverige om en tredje type aftaler.

Men jeg tror først og fremmest det skyldes en på det tidspunkt helt

202 O. Due



Nordisk lovgivning, europæiske fællesskaber 203

forklarlig mangel på mod. Man stod overfor at skulle sluge nogle nye
medlemsstater, man stod overfor store vanskeligheder, det var man klar
over, og på det tidspunkt at give sig til at eksperimentere med nye
tilslutningsformer måtte på forhånd anses for overmåde betænkeligt. Der-
for vil jeg netop ikke på nogen måde være skeptisk overfor den tanke,
som professor Bernitz kaster ud, nemlig den, at man, når nu disse fri-
handelsaftaler bliver effektive, for så vidt angår toldafviklingen i 1978,
på ny søger at rejse spørgsmål om en bredere aftale, en aftale som ikke er
associering i sædvanlig forstand, men går langt videre end en handelsaftale i
hidtidig betydning.

Indtil da bliver det imidlertid således, at for hvert enkelt emne —
og det er jeg meget glad for at flere indlæg har været inde på — må
man vurdere, hvilke muligheder der er for at få det nærest mulige samarbejde
mellem de nordiske lande, der ikke er medlemmer af EF, og EF i det omfang,
det er af interesse for de andre nordiske lande.

Det gælder her om at tænke konstruktivt, og jeg har indtryk af, at mange af
de indlæg der har været i dag, har været udtryk for, at man ønsker at tænke
konstruktivt og finde på nye løsninger.

Jeg tror, det er væsentligt, således som justitierådet Höglund gav udtryk for,
at man ikke ser EF og Danmarks medlemsskab i EF blot som en risiko for det
nordiske lovsamarbejde, hvad det utvivlsomt er, — det er en risiko —. Men
ligeså meget som en ekstra, som en yderligere mulighed, og under alle om-
stændigheder som en udfordring, der giver anledning til virkeligt at overveje,
hvilke nye og utraditionelle metoder man kan bringe i anvendelse.

Diskussionsiederen tog nu de resterende punkter op til diskussion.

Fuldmægtig Peter Lilholt, Danmark:

Lovgivningsproceduren inden for de europæiske fællesskaber foregår i et sam-
spil mellem Kommissionen, Parlamentet, Det økonomiske og sociale udvalg og
Rådet.

I det følgende vil jeg prøve kort at ridse op, hvorledes lovgivningsproceduren
er fastlagt i Rom-traktaten og dernæst knytte nogle bemærkninger hertil for
at belyse, om de samarbejdsmønster, som kan udledes af traktaten, svarer til
det mønster, der arbejdes efter i praksis.

Samspillet mellem de nævnte organer er i beslutningsprocessen først og
fremmest et samspil mellem Kommissionen og Rådet. Parlamentet og Det øko-
nomiske og sociale udvalg spiller vigtige roller, men det centrale er og bliver
Kommissionen og Rådet.

Kommissionens opgave er at sikre Fællesmarkedets funktion og udvikling,
og Kommissionen skal i første række tage initiativ til at udarbejde forslag til
vedtagelse i Rådet. Det sikres herved, at de forslag, der forelægges for Rådet,
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er udarbejdet i Fællesskabets interesse dog med skyldig hensyntagen til samt-
lige medlemsstaters synspunkter.

Det er vigtigt at fastholde, at det er den politisk uafhængige Kommission,
der alene har kompetence til at foreslå Rådet — d. v. s. de nationale regeringer
— hvad den finder bedst sikrer Fællesmarkedets funktion og udvikling.

Forinden et af Kommissionen fremsat forslag kommer til behandling i Rådet
sendes det til udtalelse i Parlamentet, og hvor det kræves i traktaten, eller det
blot er hensigtsmæssigt, tilsendes det tillige Det økonomiske og sociale udvalg
til udtalelse.

I Parlamentet og i Det økonomiske og Sociale udvalg underkastes Kommis-
sionens forslag en grundig udvalgsbehandling.

Det er i princippet her, at Kommissionens forslag første gang underkastes
en behandling præget af enkeltstaternes nationale, politiske, økonomiske,
sociale, tekniske og praktiske synspunkter.

Parlamentet består jo af rigsdagsmedlemmer valgt af de nationale parla-
menter blandt disses medlemmer og det økonomiske og sociale udvalg af med-
lemmer udpeget af Rådet i henhold til forslag fra medlemsstaterne, således at
der ved udvalgets sammensætning tages hensyn til nødvendigheden af at sikre
de forskellige grupper af det økonomiske og sociale liv en passende repræsenta-
tion.

En afgørende begrænsning i denne høringsprocedure ligger der i, at ud-
talelserne kun er af rådgivende karakter. Udtalelserne kan give anledning til,
at Kommissionen ændrer det forslag, det har forelagt Rådet, og Rådet kan
under sin behandling tage hensyn til udtalelserne — og evt. ved enstemmighed
ændre Kommissionens forslag — men nogen pligt hertil foreligger ikke.

I parentes bemærket kan en del af begrundelsen for den beskedne ind-
flydelse, som udtalelserne fra Parlamentet og Det økonomiske og sociale ud-
valg ofte tillægges, måske forklares ved en vis manglende koordination af de
enkelte medlemmers synspunkter med, hvad der er den almindelige opfattelse
i den pågældendes hjemland.

Den afsluttende rådsbehandling er det centrale led i beslutningsprocessen.
Det er her de politiske og nationale modsætninger for alvor mødes og bøjes
mod hinanden.

Det er karakteristisk for Rom-traktaten, at selv om det teoretiske ud-
gangspunkt for Rådets beslutningsproces er, at det træffer afgørelse med simpelt
flertal, er der i traktaten gjort så mange undtagelser fra dette princip, at den
praktiske hovedregel er, at afgørelserne træffes med kvalificeret majoritet eller
ved enstemmighed. I sager, hvor afgørelser kan træffes med simpel eller kvali-
ficeret majoritet, træffes afgörelserne alligevel som oftest kun, hvis der er fuld
enighed. Denne udvikling skyldes ikke mindst indgåelsen af Luxemborg-forliget
i 1966. En meget væsentlig del af Rådets arbejde består derfor i at opnå denne
fulde enighed om de forslag, det præsenteres for, og det er derfor vigtigt, at
også det øvrige system er indrettet på, at en sådan enighed i sidste instans op-
nås.

Med dette korte rids har jeg forsøgt at tegne en skitse af Fællesskabernes
beslutningsproces, således som den fremstår i Rom-traktaten. Et billede, der
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viser en klar organisatorisk opdeling i et logisk uangribeligt indbyrdes forhold
med det sigte at udvikle Fællesskabet på den mest hensigtsmæssige måde.

Man ser Kommissionen som et første organ, uafhængigt af nationale politiske
særinteresser, med det formål at udarbejde og fremsætte forslag, der forventes
at være udtryk for en realistisk vurdering af de maksimale muligheder for at
bidrage til opbygningen af det økonomiske fællesskab.

Dernæst Parlamentet og Det økonomiske og sociale udvalg, hvor Kommis-
sionens forslag undergår en politisk og teknisk saglig førstebehandling.

Og endelig behandlingen i Rådet, hvor forslaget undergives en behandling,
som giver mulighed for, at det endelige resultat er afpasset og afbalanceret i
forhold til enkeltstaternes politiske, økonomiske, sociale og andre muligheder.

Ser man herefter på, hvorledes lovgivningsproceduren foregår i praksis, er
de ydre rammer selvfølgelig de, som fastlægges af traktaten. Den måde, hvorpå
rammerne udfyldes, ændrer imidlertid billedet noget.

Jeg har i denne forbindelse først og fremmest hæftet mig ved referentens
udtalelser nederst på side 21 i det skriftlige oplæg.

Det omtales her, hvorledes Kommissionen i praksis forbereder sine forslag
i arbejdsgrupper med deltagelse af nationale eksperter, hvorved „der sikres let
adgang til oplysning om gældende forhold og synspunkter i medlemslandene,
og Kommissionen får en vis fornemmelse af, hvilke løsninger, der kan akcep-
teres af Rådet. Denne forberedelse har imidlertid en helt uformel karakter. De
nationale eksperter binder ikke deres regeringer, og de fremsatte synspunkter
er kun vejledende for Kommissionen".

I praksis har dette forberedende arbejde i arbejdsgrupper formentlig en
noget mere forpligtende karakter, end det citerede giver udtryk for. Og for-
beredelsen er heller ikke slet så uformel.

Det hænger sammen med den sammensætning og den status, som enkelt-
landets eksperter har i dette forberedende arbejde.

Det er i hvert fald karakteristisk, når man følger et forslags vandring gen-
nem systemet, fra det første gang behandles i en arbejdsgruppe under Kom-
missionen, til dets skæbne senere endelig afgøres i Rådet, at det i vidt omfang
er de samme mennesker, som deltager i arbejdet hele vejen igennem.

De eksperter, som deltager i Kommissionens arbejdsgrupper, er således ikke
forskere, teknikere, erhvervsfolk o. lign., som kan optræde uden kontakt med
deres hjemlands nationale centrale forvaltning.

Tværtimod er disse eksperter som regel ansat i det pågældende lands ad-
ministration og derfor under deltagelsen i møder i Kommissionens arbejds-
grupper underkastet tjenestebefalinger fra regeringen på samme måde, som
hvis de deltager i en hvilket som helst anden forhandling.

Det er på den ene side klart, at den rådgivning og vejledning, Kommissionen
får på denne måde, ikke er uafhængig, og i sin målsætning ikke alene fælles-
skabsudviklende i samme grad som Kommissionens egne tanker måske er det,
og som rådgivningen ville være det, hvis Kommissionen fik bistand af totalt
uafhængige eksperter.

På den anden side er det lige så klart, at i det omfang Kommissionen lader
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sig påvirke af de synspunkter, der er fremme i arbejdsgrupperne, har Kommis-
sionen mulighed for at fremlægge et mere afbalanceret forslag, som i højere
grad tager højde for de politiske muligheder, der eksisterer for at gennemføre
forslaget, end tilfældet muligvis ellers ville være.

Jeg vil understrege, at det ikke blot er Danmark, der på denne måde lige-
som sniger de politiske synspunkter ind i Kommissionens arbejde, men at alle
medlemsstater både i kommissionsregi og i rådsregi er repræsenteret med re-
geringseksperter.

Dette betyder ikke, at den særlige sagkundskab, som ligger uden for ad-
ministrationsapparatet, ikke bliver hørt. Alle lande iagttager procedurer, som
sikrer, at erhvervslivets og interesseorganisationernes synspunkter kommer frem,
således at disse synspunkter efter en vurdering i centraladministrationen ind-
går i den enkelte eksperts forhandlingsmandat. Det sker også, at eksperter eller
særlige sagkyndige repræsenterende erhvervslivets interesser deltager i Kom-
missionens udvalgsmøder som bisiddere eller som medlemmer af det enkelte
lands forhandlingsdelegation.

Når Kommissionens endelige forslag når frem til behandling i Rådet, er det
i alle vigtige sager af afgørende betydning, at Rådet når til enighed. Forbe-
redelserne til at opnå denne enighed sker selvfølgelig ikke i selve Rådet men
i en lang række udvalg og arbejdsgrupper under Rådet med Coreper som det
sidste led. Udvalgenes sammensætning afspejler Rådets, og medlemmerne er
regeringsrepræsentanter, idet de forhandlingsresultater, der her nås, vil være
bindende for medlemsstaterne.

I denne fase og på alle niveauer har Kommissionen og Rådet en vigtig sam-
spilsfunktion. Rådet kan på den ene side ændre Kommissionens forslag, men
kun hvis der i Rådsregi er enighed herom. På den anden side kan Kommis-
sionen under Rådsbehandlingen ændre sit oprindelige forslag og derved i
væsentlig grad bidrage til, at de mulige kompromiser bliver lagt frem. At Kom-
missionen har denne mulighed, og at kompromisforslag ikke behøver frem-
sættes af enkeltstaterne, har utvivlsomt en betydelig psykologisk betydning, når
de enkelte delegationer skal vurdere kompromisforslag.

Arbejdet i Rådsregi bliver selvfølgelig ikke upåvirket af den form, forslagene
er forberedt på.

Når forslagene sendes til behandling i Rådets udvalg, er det som nævnt i vidt
omfang de samme mennesker, som mødes. Delegationerne har ikke nøjagtig
den samme sammensætning — administrative embedsmænd placeret direkte i
regeringskontorerne eller generaldirektorater vil ofte lede det pågældende lands
delegation — men en eller flere af de regeringseksperter, der har arbejdet
med forslaget i kommissionsregi, vil være medlem af delegationen.

Det indebærer den væsentlige fordel, at man kender hinanden og kender
sagerne.

Det indebærer også, at man i Rådsregi ikke indledningsvis skal igennem
en afskrælningsprocedure, hvor de mest højtravende visioner og urealistiske
forslag skal barberes væk — det skulle gerne være sket allerede gennem re-
geringseksperternes vejledning af Kommissionen.
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Man kan derfor straks gå i gang med problemer, hvor der er håb om, at
forhandlinger kan føre til resultater.

Når det er muligt direkte at skride til realitetsforhandlinger, undgår man
også, at forhandlingspositioner låses fast allerede under det, jeg kaldte af-
skrælningsproceduren. De standpunkter, der måske er indtaget under denne
fase vil let kunne virke hæmmende for tilnærmelser under den fase, hvor de
egentlige realistiske forhandlinger skulle finde sted.

Når forhandlingerne er nået dette stade, er det, at en af de udtalelser fra
referentens indlæg, jeg citerede før, ikke helt holder stik. I referentens omtale
af de nationale eksperters vejledning af Kommissionen i dennes arbejdsgrup-
per hedder det, at forberedelsen har en helt uformel karakter, og at de na-
tionale eksperter ikke binder deres regeringer.

I praksis er forhandlingerne ført i Kommissionsregi ikke så uforpligtende
endda.

Det er klart, at det i sig selv vil virke mærkeligt, hvis en person i Kommis-
sionsregi har sagt ét og dernæst i Rådsregi siger noget andet.

Og han vil sjældent komme godt fra det.
Man kan roligt gå ud fra, at forhandlerne er vel forberedte og husker og

kan dokumentere, hvad der er sagt i tidligere møder — også i Kommissions-
regi.

Selv om det selvfølgelig er rigtigt, at Kommissionens forberedelse er uformel
og eksperternes udtalelser ikke er bindende, tillader de andre delegationer
ikke, at man skifter standpunkt blot under henvisning til den uformelle og
uforpligtende karakter, som Kommissionsforberedelsen har. Skiftes der stand-
punkt, skal argumenterne herfor være overbevisende, hvis ikke forhandlings-
klimaet i væsentlig grad skal ødelægges.

Man må derfor være indstillet på, at praksis med at sende regeringsrepræ-
sentanter til forhandlinger i Kommissionsregi fører med sig, at de standpunk-
ter, der indtages her, i nok så høj grad i praksis har en forpligtende karakter
— også når sagen behandles i rådsregi.

Det er på denne baggrund klart, at det billede af arbejdsgangen, som jeg
forsøgte at tegne ud fra læsning af Rom-traktaten, og bedømmelse af dens
muligheder ikke helt svarer til de praktiske realiteter.

Det falder derfor naturligt at spørge, om EF-samarbejdet kan antages at
fungere dårligere under den herskende praksis, end hvis man arbejdede efter
den logiske opbygning, som er traktatens.

Det tror jeg ikke — tværtimod.
Den nationale indflydelse på Kommissionens forberedende arbejde, som den

nuværende praksis giver mulighed for, tror jeg, er medvirkende til, at Kommis-
sionens forslag sjældent helt mister jordforbindelsen. — At det kan ske, når
Kommissionen ikke har stukket fingeren dybt nok i jorden, er evident. Jeg
har set sager, hvor Kommissionen har forelagt forslag for Rådet, og hvor Rådet
efter en kraftig kritik af forslaget har anmodet Kommissionen om at tage sit
forslag tilbage og fremsætte et nyt, når der var gjort et bedre forarbejde.

Den nationale indflydelse på Kommissionens forberedende arbejde bidrager
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også til, at rådsarbejdet ikke sinkes af diskussioner om alt for urealistiske
forslag.

Den omstændighed, at drøftelserne i Rådsregi føres mellem personer, som i
vidt omfang kender hinandens synspunkter og muligheder, og som har været
med i sagens behandling fra de indledende faser, tror jeg er fremmende for
rådets arbejde.

Man ved, hvor skoen trykker både hos sig selv og hos de andre. Mulighederne
for i fællesskab — hvis viljen er til stede — at lette trykket hos hinanden tror
jeg er større, end hvis man arbejdede med den — i sin opbygning måske mere
logiske model — som jeg skitserede i indledningen.

Utrikesrådet Hans Danelius, Sverige:

Jag skulle vilja göra några kommentarer om EG-domstolens plats i ett
eventuellt samarbete med tredje länder. Det är en fråga som redan har
berörts här av flera talare under den tidigare debatten.

Utgångspunkten är ju att man känner till att domstolen är en central institu-
tion i hela EG-systemet och att den bland annat har till uppgift att garantera
en enhetlig tillämpning av EG-reglerna. Å andra sidan har man anledning
antaga att det — närmast av nationella prestigeskäl — är mycket svårt för en
tredje stat att underkasta sig denna domstols kompetens. Det är ju en domstol,
där bara EG-staterna har sina domare, och det är en domstol som tillämpar ett
rättssystem och rättsprinciper som är främmande för tredje stater.

Man har då tänkt på olika slags kompromisslösningar. Lagdommer Lochen
nämnde redan tanken på att tillsätta något slags ad hoc-domare från den
tredje stat som kan vara inblandad i en procedur. Och det har väl också
nämnts andra lösningar, t. ex. att man skulle ha ett annat forum för
slitande av tvister men att detta forum skulle inhämta yttrande från EG-
domstolen när det gällde tillämpning och tolkning av EG-regler.

Men i alla dessa resonemang har man utgått från att EG alltid kommer
att kräva i samband med avtal med tredje stater, att tvister som berör EG-
regler skall underställas Luxemburgdomstolen. Och jag vet inte om man
egentligen har belägg för att det alltid kommer att förhålla sig på det
viset. Särskilt om det skulle innebära att man kom in på någon form av
kompromiss av de slag jag nämnde, så skulle ju detta från EG:s synpunkt
vara en försvagning av systemet, och principen om en enhetlig rättstillämp-
ning skulle aldrig kunna fullt tillgodoses med en sådan mellanlösning.

Man kan mycket väl tänka sig att man från EG:s sida skulle intaga den
positionen att man inte vill gå in på sådana kompromisslösningar, att man
vill hålla på att domstolen skall garantera rättstillämpningen när det gäller
förhållandena mellan EG-staterna men att man nöjer sig med en lösare form
för slitande av tvister vid de avtal som man ingår med tredje land. Man
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slår vakt om sina egna förhållandena men nöjer sig med en lägre ambitions-
nivå i förhållande till tredje stat.

Jag tror inte heller att man har något belägg för att EG verkligen har
krävt att tredje stat skall underkasta sig domstolens kompetens. Tvärtom
finns det ju flera exempel på avtal där man inte har gjort det. I själva fri-
handelsavtalen finns ju ingenting om något sådant. Detsamma gäller patent-
konventionen, som ju kan sägas vara en konvention mellan EG-staterna
och andra väststater och där det inte finns någon plats för EG-domstolen.
Ole Due nämner också i sitt skriftliga referat olika EG-direktiv som lämnar
en öppning åt avtal med tredje stater. Han nämner direktivet om utövande
av försäkringsverksamhet och direktivet om avskaffande av trafikförsäkrings-
kontrollen. Även här förutsätts ju att ett visst system kan utsträckas till
tredje stater utan att det ställs några krav på domstolsprövning.

När man här har diskuterat de propåer som har gjorts från en del stater
och som gäller domsverkställighetskonventionen, så har man talat något
missvisande om att dessa propåer skulle gå ut på en anslutning till EG:s
domsverkställighetskonvention. I varje fall tror jag inte att man från Sveriges
sida har formulerat sin propå på det viset, utan man har talat om att man skulle
vara intresserad av någon form av uppgörelse med EG-staterna på multilateral
eller bilateral basis. Och som utgångspunkt skulle man ta EG-konventionen
om erkännande och verkställighet av civildomar.

Det är alltså inte en direkt anslutning till konventionen som man har
stannat för, utan man har lämnat många olika vägar öppna för att komma
fram till ett lämpligt arrangemang. Och om man skulle enas om någon
form av separat konvention i stället för en formlig anslutning till EG-
konventionen, så blir det kanske lättare att tänka sig en annan ordning för
slitande av eventuella tvister.

Intresset av att tillämpningen av domsverkställighetsreglerna gentemot
tredje stat fullständigt harmoniseras med tillämpningen mellan EG-staterna
är kanske inte så överväldigande, eftersom det här inte är fråga om de centrala
principerna i EG-systemet. Och utgångspunkten är ju närmast den, att man
för närvarande har ett något disparat nät av bilaterala avtal om verk-
ställighet av civildomar, ett nät där det finns många luckor. Mellan många
stater finns inga sådana avtal överhuvudtaget. Om man här med utgångs-
punkt i EG-konventionen lyckas fylla dessa luckor och skapa rättsregler
som är ungefär likadana och som bygger på EG-konventionen, så skulle väl
detta framstå som en klar förbättring i förhållande till det nuvarande rätts-
tillståndet, och detta även om man inte har ett maskineri som garanterar
fullständig enhetlighet vid tillämpningen av de olika konventionerna.

Det är närmast mot den bakgrunden som jag tycker att hela diskussionen
kring EG-domstolens roll i samband med tredje staters avtal i anslutning
till EG-konventionen om verkställighet av civildomar har kommit något
för tidigt. Vi vet alltså inte om EG överhuvudtaget kommer att ställa några
anspråk på att domstolen skall spela en roll i detta sammanhang. Och det
är väl mycket som talar för att man inte behöver ha ett arrangemang som
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innebär en direkt anslutning till EG-konventionen, utan att man kan nöja
sig med någon form av parallell konvention. Om man gör en jämförelse
med patentområdet, kan man kanske tala om en inre och en yttre konvention
även här.

Fuldmægtig Ole Stig Andersen, Danmark:

Jeg fik i opdrag at redegøre for E.A.T.R.-dommen, hvis der var behov
for det, så mit indlæg kunne forsåvidt godt blive meget kort. Men jeg for-
står, at grunden til, at jeg er kaldt op nu, måske først og fremmest er for
at sige noget om EF-kompetence til at indgå internationale aftaler.

Det, der specielt adskiller EF fra andre internationale organisationer, er
som bekendt det forhold, at der i EF er regler, der direkte forpligter
borgerne og firmaerne.

Men også på et andet punkt adskiller EF sig fra det internationale sam-
arbejde, vi fra dansk side har været vant til, nemlig derved, at vi i vist
omfang ikke længere har nogen evne til at kontrahere. Vores handleevne er
blevet begrænset. Det gælder iflg. EF-traktaten udtrykkeligt spørgsmål om
handel og om told.

EF-domstolen har imidlertid den opfattelse — og det er det, man giver
udtryk for i E.A.T.R.-dommen — at staterne heller ikke har kompetence
til at indgå aftaler på andre områder, selv om det ikke er udtrykkeligt
nævnt i traktaten. Dette følger af traktatens forudsætninger, og man tænker
herved på områder, hvor der allerede er en EF-traktatretlig regulering.
E.A.T.R.-dommen vedrører transportsektoren, hvor en sådan regulering er
gennemført.

Det får selvfølgelig en vis betydning ved det nordiske lovgivningssamarbejde,
at man fra dansk side er med i et internationalt samarbejde, som i et vist
omfang udelukker Danmark fra at kunne kontrahere. I et vist omfang vil vi
være afskåret fra at indgå aftaler med de andre nordiske lande. Det er dog
for tidligt at spå om omfanget af, eller konsekvenserne af de synspunkter,
der gives udtryk for i dommen.

Jeg ved, at man i Bryssel har store problemer for tiden med hele
problemet omkring EF's internationale kompetence. Spørgsmålet opstår jo
også i relation til EF-repræsentation på internationale konferencer, sidst på
havretskonferencen. Man har også problemer i de tilfælde, — det kan også
få betydning på nordisk plan — hvor et land hævder, at et andet land,
der er medlem af EF, har tilsidesat sine internationale forpligtelser, fordi
man på det pågældende område må indordne sig efter EF-forpligtelserne,
der medfører en anden retstilstand. Ja, i så fald får man en uhyggelig
konflikt ud af det, idet EF inddrages i spørgsmålet om placeringen af
det folkeretslige ansvar.

Lad os imidlertid håbe, at vi ikke får sådanne konflikter på nordisk plan.
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Referendar ved EF-domstolen Claus Gulman, Danmark:

Tiden er knap og jeg vil i det store og hele lade være at fortælle alt det jeg
havde forberedt at fortælle.

Jeg betragter i nogen grad min tilstedeværelse her som lidt symbolsk. De
Gaulle kaldte jo funktionære ved EF institutionerne fædrelandsløse byråkrater.
Vi er to fra EF institutionerne her oppe til det nordiske juristmøde, og jeg
tror, det dog i hvert fald er en antydning af, at vi ikke føler os fædrelandsløse
endnu, og at vi er interesserede i det nordiske samarbejde stadigvæk.

Jeg synes det kunne have været interessant at sige noget om den seneste
udvikling, det vil sige den seneste domstolsudvikling vedrørende den umiddel-
bare anvendelighed af bestemmelser i Fællesmarkedstraktaten. Grunden til det
er, at jeg synes, at referenten og korreferenten og mange af dem, der er
kommet med indlæg, har fremhævet domstolens afgørende betydning inden for
EF samarbejdet. Domstolen undervurderes af nogle, men tillægges en stor
betydning af fællesskabsjuristerne. Det er et punkt, som andre nordiske landes
jurister må lære at leve med. Det er også med fuld ret, når referenten frem-
hæver betydningen af begrebet umiddelbar anvendelighed. Det begreb er fast-
lagt i domstolens praksis. Retsvirkninger og betingelserne for reglernes
umiddelbare anvendelighed er fastlagt af domstolen.

Nu er dets vigtigste afgørelser afsagt i 1974, og det var dem jeg havde tænkt
mig at fortælle lidt om, men tiden er ikke der til. Jeg vil blot nøjes med min
konklusion, som går ud på, at man må gå ud fra at domstolen vil gå endnu
længere end den er gået, i hvert fald når det drejer sig om bestemmelser i
traktaten.

Min fornemmelse er, at det afgørende for domstolen er, om reglen er egnet
til anvendelse af nationale domstole. Er den det, så vil den formentligt også
betragtes som umiddelbar anvendelig.

Er den komplet i sig selv denne regel, overlader den ikke for meget politisk
skøn til de enkelte medlemsstater, så vil den nok blive betragtet som anvendelig.
Det gælder efter min mening først og fremmest for bestemmelse i traktaten.
Jeg er selv mere i tvivl om, hvad resultatet vil blive, når det drejer sig om
bestemmelser i direktiver eller bestemmelser i mellemfolkelige aftaler indgået
af de europæiske fællesskaber. Her er et meget interessant problem, jeg ikke
kan komme ind på. På det område tror jeg man må se tiden an.

løvrigt vil jeg som en helt personlig erfaring — og jeg er den eneste der har
taget ordet som EF funktionær — sige, at i hvert fald min erfaring fra dom-
stolen det er, at man kender til det nordiske samarbejde blandt EF funk-
tionærer, og de resultater, vi har opnået, imponerer de funktionærer, jeg har
talt med. De nordiske landes udgangsposition, når man vil gøre sine syns-
punkter gældende i Bryssel, er altså ikke dårlig.

Diskussionsiederen takkede referent, korreferent og alle dem, der deltog i
diskussionen, og afsluttede mødet.


