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Referenten hävdar utifrån en genomgång av principerna for det nationella genomfö-
randet av direktiv att de nordiska länderna bör upprätthålla en legalistisk attityd, dvs.
att de bör sträva efter att medlemsstaterna uppfyller sina gemenskapsrättsliga förplik-
telser. Samtidigt bör de verka för att direktiv som inte kan efterlevas inte heller bör god-
kännas av gemenskapen. De lagstiftningstekniska lösningarna vid direktivgenomfö-
rande kan vara svåra och erbjuder ett lämpligt fält för nordiskt samarbete. Ett närmare
studium av teori och praxis i de olika nordiska länderna vore nyttigt - referenten stäl-
ler sig frågan om inställningen till lagtekniken är olika i de nordiska länderna. Frågan
om den nationella lagstiftaren skall förtydliga direktivtexten är en utmaning, men den
kan inte besvaras generellt utanpå sin höjd i varje enskilt fall. Referenten avslutar med
att diskutera det nordiska samarbetet vid direktivgenomförande och anför att även om
det nuvarande informella samarbetet är mycket nyttigt och värdefullt, finns det områ-
den där ambitionsnivån för det nordiska kunde höjas. Medborgare och företag har ofta
större förväntningar på nordisk harmonisering än vad verkligheten erbjuder.

Sten Palmgren är född 1949, blev jur. kand. 1975 och jur. lic. 1986. Han har varit över-
lärare på Svenska social- och kommunalhögskolan och knöts 1982 till justitieministe-
riet, där han har haft olika uppgifter inom lagberedningen. Han arbetade flera år på
ministeriets EES- och Europarättsenhet med frågor som gällde Finlands anslutning till
EES och EU. Han har också under många år arbetat som föredragande i ärenden som
gäller landskapet Åland.

1. EU och Norden i förändring

EU har jämförts med en cykel: far den inte tillräckligt med rörelseenergi ramlar
den omkull. En beskrivning av integrationen som en dynamisk process är inte
bara en klyscha utan avspeglar en verklighet - vare sig man tycker om denna
verklighet eller ej. Man kan också säga att integrationsutvecklingen har givit prov
på det osannolikas konst. Osannolikt har det kunnat te sig att de stora projekten,
EES-avtalet, Maastricht-fördraget och Amsterdam-fördraget skulle kunna ros i
hamn och lika osannolikt kan det tyckas att EU:s utvidgning skall lyckas.

Danmark har sedan 1973 varit medlem i Gemenskapen. Finland, Island, Norge
och Sverige trädde 1994 in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - vilket
för Finlands och Sveriges del bara ett år senare tog ett hastigt slut genom att dessa
länder «bytte sida» i EES-avtalet och blev fullvärdiga medlemsstater i EU.
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Danmark, som har den längsta erfarenheten av ett EU-medlemskap, förefaller att
i vissa avseenden ha en ambivalent inställning till Gemenskapen och har delvis
gått motströms. Också i Sverige har konflikten mellan integration och nationellt
självbestämmande eller mellan det «europeiska» och det specifikt nordiska varit
svår. Finland har kanske uppfattats som det mest integrationsvänliga av de nor-
diska länderna. Finland är faktiskt det enda nordiska land som har tagit steget
fullt ut när det gäller att träda in i Valutaunionen, EMU. Å andra sidan har Finland
också beskyllts för att allt för lätt vända kappan efter vinden och överge det nor-
diska när det inte längre ser ut att behövas.

Framför oss har vi således en bild där de nordiska länderna alla håller en något
olika takt i integrationsprocessen. Detta är något som oroar dem som vill slå vakt
om det nordiska och om ett nordiskt samarbete. Temat har i olika former varit
uppe flera gånger på de nordiska juristmötena och i andra nordiska sammanhang.
När man t.ex. i Köpenhamn 1975 diskuterade under rubriken nordisk lagstiftning
och de europeiska gemenskaperna gällde oron bl.a. hur det nordiska samarbetet
skulle kunna överleva Danmarks medlemskap i Gemenskapen. Och när man åter-
igen i Köpenhamn 1993 diskuterade EG-rättens inverkan på lagstiftningsmetodik
och rättstillämpning i Norden visste man ännu inte om EES-avtalet alls skulle bli
verklighet. I Stockholm 1996 stod vi inför en situation där inte bara Danmark utan
också Sverige och Finland blivit EU-medlemmar, medan Island och Norge stan-
nade kvar på andra sidan inom EES. Nu, 1999, befinner vi oss i ett skede där EU
står inför nya förändringar genom Amsterdamfördraget, genom Valutaunionen
EMU och genom någon form av utvidgning som än så länge är oviss.

Bilden framför oss är således också en bild av ett EU i ständig förändring. EG-
rättens dynamik ställer alldeles särskilda krav på vakenhet även hos medlemssta-
ternas lagstiftare. Alldeles särskilt bör de nordiska länderna vara aktiva och sam-
arbeta inom områden där EU visar tecken på att utvidga sin kompetens, såsom
inom exempelvis avtalsrätten och straffrätten.

2. Principer för direktivgenomförande (transponering)

2.1 Direktivet som lagstiftningsinstrument

Ett direktiv är som känt bindande för medlemsstaterna med avseende på det
resultat som skall uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att
bestämma «form och tillvägagångssätt» för genomförandet. Förenklat kunde
saken uttryckas så, att medlemsstaten har frihet att välja vilka lagstiftningstek-
niska lösningar den vill ha. Ett villkor är dock att det resultat som direktivet syf-
tar till nås på ett sådant sätt att gemenskapsrättens krav - inklusive de principer
som vuxit fram genom EG-domstolens praxis - uppfylls.

Direktiven är en form av indirekt lagstiftning och de förutsätter normalt också
transponering genom uttrycklig lagstiftning. Nyckelorden är att direktivgenom-
förandet måste vara effektivt och rättsligt bindande. Det kan inte här bli fråga om



Genomförande av EG-direktiv 799

att göra en omfattande genomgång av EG-domstolens praxis, men för vårt dis-
kussionstema kan det ändå behövas en ytlig översikt av de viktigaste principer-
na.1 Jag väljer här att peka på följande:

Gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån stater-
na, låt vara inom begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och
som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare lyder under (Mål
26/62 van Gend & Loos).

Ett direktiv måste transponeras i nationell lagstiftning i form av bindande
bestämmelser. Det faktum att nationell lagstiftning är oförenlig med gemen-
skapsbestämmelser - även direkt tillämpliga sådana - kan slutgiltigt avhjälpas
endast genom tvingande nationella bestämmelser som har samma rättsliga status
som de bestämmelser som skall ändras. Enbart förvaltningspraxis, som kan
ändras av myndigheten efter eget gottfinnande och som inte offentliggörs i till-
räcklig utsträckning, kan inte anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyl-
digheter som följer av fördraget. Bestämmelser i ett direktiv skall genomföras
med obestridligt bindande verkan samt på ett sådant tillräckligt tydligt, precist
och klart sätt att kravet på rättssäkerhet uppfylls, vilket innebär att om direktivet
syftar till att skapa rättigheter för enskilda skall dessa vara i stånd att känna till
den fulla räckvidden av sina rättigheter. En medlemsstat far normalt inte åbero-
pa interna svårigheter eller bestämmelser i sin nationella rättsordning, inte ens
om dessa bestämmelser är av grundlagskaraktär, till stöd för att underlåta att iakt-
ta skyldigheter och tidsfrister som följer av gemenskapsdirektiv (Mål 102/79
Kommissionen mot Belgien, 213/85 Kommissionen mot Nederländerna och
197/96 Kommissionen mot Frankrike).

Bestämmelserna i ett direktiv har inte mindre bindande verkan än andra
bestämmelser i gemenskapsrätten (Mål 79/72 Kommissionen mot Italien).

Att bestämmelser i ett direktiv kan ha direkt effekt är endast en minimigaran-
ti, som inte berättigar medlemsstaterna att underlåta att i tid vidta genomföran-
deåtgärder som är tillräckliga för att uppfylla direktivets syfte (Mål 102/79
Kommissionen mot Belgien, C-433/93 och C-253/95 Kommissionen mot
Tyskland, T-54/96 Oleifici Italiani SpA och Fratelli Rubino Industrie Olearie
SpA).

Genomförande inom utsatt tid är ytterst viktigt, eftersom olika regler i med-
lemsstaterna kan leda till diskriminering och eftersom direktivets effekter annars
undermineras (Mål 52/75 Kommissionen mot Italien).

Underlätet genomförande är i sig ett allvarligt brott mot gemenskapsrätten
(Förenade målen 178, 179, 188, 189 och 190/94 Dillenkofer) som kan medföra
skadeståndsansvar.2

1 En god rättsfallsöversikt med kommentarer finns bl.a. i FIDE.s rapport från den XVIII kongressen
1 Stockholm 1998 («Les Directives communautaires: effets, efficacité, justiciabilité»).
2 Frågan om statens skadeståndsansvar vid felaktigt eller bristfälligt genomförande av direktiv
behandlas under ett annat sektionsmöte och förbigås därför här.
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Det finns ingen ursäkt for försenat genomförande i synnerhet eftersom med-
lemsstaternas regeringar deltar i beredningen av direktiven och därför har möj-
lighet att inom den utsatta tiden förbereda de lagbestämmelser som behövs för
genomförandet (Mål 134/86 Kommissionen mot Belgien).

Ett direktiv får transponeras stegvis i den nationella lagstiftningen (Mål
129/96 Inter-Environnement Wallonie) och genom flera rättsakter av olika slag
(Mål 339/87 Kommissionen mot Nederländerna).

Också under genomförandetiden, dvs. efter att direktivet har antagits men
innan det har trätt i kraft, skall medlemsstaterna låta bli att vidta åtgärder som
försvårar genomförandet (Mål 129/96 Inter-Environnement Wallonie).

Valet av form och metod för genomförandet är inte helt fritt utan är beroende
av om direktivets syfte uppnås. I vissa fall lämnar begrepp i ett direktiv inte något
utrymme för prövning för medlemsstaten och därför måste direktivets termer til-
lämpas framom nationella bestämmelser som är inkompatibla (Mål 38/77 Enka).

2.2 Tidsaspekten

En mycket vanlig typ av fördragsbrott har varit att medlemsstaten underlåter att i
tid genomföra ett direktiv. En annan typ av fördragsbrott är de fall då medlemssta-
ten visserligen i tid genomför direktivet, men det senare visar sig att genom-
förandet har varit oriktigt eller bristfälligt.

I händelse av underlåtenhet att implementera accepterar Domstolen vanligen
inte ursäkter från medlemsstatens sida. Eftersom medlemsstaterna medverkar i
EU:s lagberedning och eftersom de själva deltar i beslutet om transponeringsti-
dens längd anses det att de bör ha tid på sig att genomföra direktiven. Detta är
givetvis något att hålla i minnet såväl vid beredningen av EG:s rättsakter som vid
beredningen av den nationella lagstiftning som kommer att behövas. Redan innan
det slutliga direktivförslaget slås fast i Kommissionen, bör medlemsstaten ha
klart för sig vilka implikationer det kommer att få för den nationella lagstift-
ningen. Också för EES-ländernas vidkommande bor man kunna anse att systemet
ger tillräckligt med tid för det nationella genomförandet och att nationella svå-
righeter därför som regel inte är en acceptabel ursäkt.3

Det säger sig självt att svårigheterna för en stat som ansluter sig till EU att
genomföra samtliga gällande direktiv på en gång är av en helt annan art än för en
medlemsstat att genomföra nya direktiv - något som de nordiska länderna har fått
erfara i samband med EES och EU-anslutningen.

2.3 Kontrollförfarandet och medlemsstaternas attityder

Det kontrollförfarande som Kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet

3 Jfr. Bjørn Fridfinnsson: Implementering af EØS-reglerne i national lovgivning. Ingår i seminarie-
rapporten «Fiskeripolitikken i EU/EØS, grundrettigheder i EU/EØS og implementering af EU/EØS-
retten i medlemslandene», utgiven av Nordisk råd för forskning i integrationsret 1996, s. 131.
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ESA tillämpar följer en viss automatik. Om medlemsstaten inte inom utsatt tid
anmäler (notifierar) hur ett direktiv har genomförts, inleds automatiskt ett förfa-
rande som i sista hand kan leda till talan om fördragsbrott. Det kan därför före-
falla lockande för medlemsstaten att även om den har svårigheter med transpo-
neringen försöka se till att en anmälan kan göras. Rent principiellt är det förstås
lika viktigt att direktivet genomförs på ett riktigt sätt som att det genomförs i tid
- för att inte tala om vikten av att bestämmelserna också tillämpas och följs, men
det finns alltid en risk att medlemsstaten försöker vinna tid genom att göra en
bristfällig anmälan.

De nordiska länderna sägs ha en legalistisk tradition, som måhända inte alltid
är lika stark i andra europeiska länder. Därför hör man ibland påståendet att de
nordiska länderna tar EG-rätten alltför mycket på allvar och till lust och leda far
man höra att vi är påvligare än påven själv. Sanningshalten i dessa påståenden är
kanske tvivelaktig, men frågan är i sig principiellt viktig. Det är på sikt demora-
liserande om man har ett rättssystem där reglerna inte är till för att följas - i syn-
nerhet om det leder till ekonomiskt ofördelaktiga resultat för den som följer
reglerna. De nordiska länderna gör därför rätt om de aktivt driver en «legalistisk»
linje, som går ut på att direktiven finns till för att följas.

Ännu i början av Finlands EU-medlemskap kunde man höra röster för en mer
lättsam attityd till direktivgenomförande under temat «bör direktiven följas?».
Det verkar dock som om attityderna har förändrats i takt med att kunskapen om
EG-rätten har spritt sig. Utvecklingen inom EU kan också sägas gå mot en skarp-
tare inställning. Den avspeglar sig i ett strängare regelverk, effektivare sanktioner
(art. 171 i EG-fördraget sådan den lyder ändrad genom Maastricht-fördraget), en
aktiv kontroll från Kommissionens sida och en skarptare praxis vid EG-domsto-
len (t.ex. beträffande medlemsstaternas skadeståndsansvar).

Samtidigt som de nordiska länderna bör upprätthålla en legalistisk attityd bör
de arbeta för att Gemenskapen inte producerar sådana direktiv som inte kan föl-
jas av alla. De nordiska länderna har all anledning att aktivt samarbeta i det pågå-
ende och fortlöpande arbetet med lagstiftningskvalitet och regelförenkling inom
EU.

2.4 Betydelsen av principerna om direkt effekt, direktivkonform tolkning
av nationell rätt och EG-rättens företräde4

En bestämmelse i ett direktiv kan få direkt effekt för det fall att medlemsstaten
har underlåtit att genomföra direktivet eller om bestämmelsen är oriktigt genom-
förd. För att bestämmelsen skall kunna ha direkt effekt, måste den enligt EG-
domstolens praxis vara klar, precis och ovillkorlig. Principen om direkt effekt

4 Relevanta rättsfall behandlas bl.a. i den tidigare nämnda F/D£-rapporten från kongressen i
Stockholm 1998 samt av Andrew Oppenheimer: The Relationship between European Community
Law and National Law: The Cases (1994), Allgård - Norberg (2. uppl.) EU och EG-rätten, s. 113-123
och av Ola Wiklund: EG-domstolens tolkningsutrymme (1997), s. 130-141.
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torde vid det här laget vara allmänt erkänd i EU:s medlemsstater. Det påpekades
redan ovan att medlemsstaten inte får låta bli att genomföra ett direktiv med åbe-
ropande av att direktivets bestämmelser ändå får direkt effekt. Orsaken till detta
ligger främst i direktivets natur - direktivet riktar sig till den nationella lagstifta-
ren med krav på att nationella regler skall införas - men också i att den direkta
effekten är begränsad bl.a. så, att den endast kan åberopas i förhållanden mellan
enskilda och det allmänna. Principen om direkt effekt finns främst till för att ta
tillvara enskildas intressen gentemot det allmänna i en situation där det allmänna
har försummat direktivgenomförandet.

Med direktivkonform tolkning5 avses en skyldighet för nationella domstolar att
tolka den nationella lagstiftningen enligt direktivets ordalydelse och syfte. Också
denna skyldighet anses följa av art. 5 i EG-fördraget och innebär en skyldighet
att försöka nå det resultat som direktivet syftar till. Om detta inte är möjligt,
måste direktivbestämmelsen ges företräde. Företrädesprincipen är ett utslag för
att gemenskapsrätten utgör en del av medlemsstatens rättsordning.

Det har ofta sagts att man vid genomförande av direktiv så långt som möjligt
bör hålla sig till direktivets ordalydelse, eftersom direktivet bör ges företräde i
händelse av att den nationella lagstiftningen strider mot direktivet. Utgångs-
punkten är säkert riktig, men bör nyanseras, vilket skall utvecklas närmare i nästa
avsnitt.

Finlands konstitution innehåller inte någon uttrycklig bestämmelse om direkt
effekt och om EG-rättens företräde, utan dessa principer har ansetts vara en del
av EG:s regelverk (acquin).6 Danmarks anslutningslag (tilltrædelselov) innehål-
ler däremot uttryckliga bestämmelser om befogenheter för Rådet och
Kommissionen att utfärda regler med omedelbar verkan. Sveriges grundlag inne-
håller en bestämmelse om riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt på
gemenskaperna. För EES-länderna Islands och Norges del är det ett särskilt
spörsmål i vilken omfattning principerna om direkt effekt och företräde skall til-
lämpas. Det finns mycket som talar för att principerna får tillämpning också
inom EES.7 För det föreliggande temat räcker det dock med att konstatera, att
oberoende av i hur hög grad principerna får tillämpning på Island och i Norge, så
måste de beaktas när direktiven genomförs nationellt. Detta bör anses följa av
lojalitetsplikten enligt EES-avtalet.

5 Se Ola Wiklund: EG-domstolens tolkningsutrymme, s. 137.
6 Se proposition 135/1994. Inför EES-avtalet intogs däremot en uttrycklig bestämmelse i lag
(1504/1993).
7 Se Leif Sevan: Primacy and Direct Effect in the EEA. Some Reflections (Festskrift til Ole Due.
København 1994) och den norska nationella rapporten i FIDE.s kongressrapport 1998.
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3. Metoder vid direktivgenomforande (transponering)

3.1 Lagstiftningsteknik

Det framgick redan att de lagstiftningstekniska lösningarna vid direktivgenom-
forande i princip är en fråga som får avgöras av medlemsstaterna själva.8 Ett vill-
kor ur gemenskapsrättslig synvinkel är att direktivet genomfors rättsligt effektivt.
Detta krav kan bl.a. anses innebära att direktivgenomförandet bör ske på samma
normgivningsnivå som hade valts om det hade varit fråga om en rent nationell
angelägenhet. Ett minimi villkor är att transponeringen sker så att direktivets
bestämmelser blir rättsligt bindande enligt den nationella konstitutionen.

Beträffande lagstiftningstekniken brukar man skilja mellan:
Transformering (direktivet införlivas med nationell rätt genom att bestämmelserna omar-
betas till nationella författningsbestämmelser).
Inkorporering (direktivbestämmelserna kopieras ordagrant i nationell författningstext).
Hänvisning (i den nationella lagtexten hänvisas till vad som sägs i en närmare angiven
direktivbestämmelse).

Direktivets natur av indirekt lagstiftning medför att transformeringstekniken i all-
mänhet är att föredra. Detta gäller på ett allmänt plan, men inte nödvändigtvis
enskilda bestämmelser i direktivet. Även om man utgår från att direktivet bör
transformeras kan det ofta förekomma att enskilda bestämmelser bör kopieras
mer eller mindre ordagrant. Enbart hänvisning till ett direktiv är en metod som i
och för sig kan anses tillåten i vissa fall, i synnerhet då direktivet riktar sig främst
till myndigheter eller andra begränsade grupper och inte till en större allmänhet.
Metoden anses dock i allmänhet inte lämplig redan av den anledningen att det
kan vara svårt att få tag på direktivtexten ifråga och eftersom hänvisningar lätt
gör regelverket svåråtkomligt i synnerhet om det direktiv som det hänvisas till
ändras ofta. Det har därför rekommenderats att man, om man nödvändigtvis vill
göra en sådan hänvisning, t.ex. när det är fråga om mycket tekniska och detalje-
rade bestämmelser, samtidigt tar med direktivbestämmelserna i en bilaga eller
talar om var de finns att tillgå.

Det nationella spelrummet är givetvis beroende av direktivets art. Självklart är
att ett s.k. minimidirektiv ger större spelrum för nationella överväganden.
Eftersom vissa direktiv till sin art är oerhört detaljerade kan det ibland hända att
de nationella valmöjligheterna blir ytterst begränsade.

8 Belysande översikter av frågor som gäller lagteknik vid direktivgenomforande finns t.ex. i S.
Prechal: Directives in European Community Law (Oxford 1995), kap. 5 «Form and Methods of
Implementation», i Gulmann - Hagel-Sørensen: EU-ret (3. udg. 1995), kap. 18.2 och i Allgårdh -
Norberg: EU och EG-rätten, kap. III.5.
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3.2 Är inställningen till lagtekniken olika i de nordiska länderna?

I Danmark har justitieministeriet i sin Vejledning om udarbejdelse af administra-
tive forskrifter (1987) talat för att man vid genomförande av direktiv så vitt möj-
ligt använder samma formuleringar som direktivet, eftersom tolkningen av ett
direktiv kan föreläggas EG-domstolen och då tolkningen i så fall slår igenom
framom en avvikande formulering i en nationell föreskrift. När det gäller direk-
tiv som huvudsakligen gäller offentliga myndigheter eller en begränsad krets
medborgare, bör man enligt vejledningen överväga att ha få genomförandebe-
stämmelser och uppta direktivet som en bilaga.

Också Gulmann - Hagel-Sørensen varnar för att transformeringstekniken är
arbetsdryg och medför risk för att genomförandet blir bristfälligt. Fastän inkor-
poreringstekniken kan förefalla systemfrämmande rekommenderas den som en
enkel metod som garanterar riktigt genomförande. Möjligheten att bestämmelser
i ett direktiv har direkt effekt sägs medföra att man i Danmark är mer benägen att
inkorporera direktiv med hänvisning än vad som gäller beträffande traktat.
Risken för att en omskrivning av en EG-regel kan visa sig felaktig, eller att den
löpande måste justeras, har flera gånger medfört att en genomförandelag har
utformats som en blankohänvisning till den gemenskapsrätt som gäller vid varje
tillfälle. En ökad användning av inkorporeringsmetoden skulle kräva en betydlig
precision vid den språkliga utformningen av direktiv.9

I de finska anvisningarna för lagberedare («Lagberedarens EU-handbok»
1997) sägs att transformeringstekniken är en naturlig metod när direktivet ger
rörelsefrihet eller när direktivtexten av andra skäl inte som sådan kan inkorpore-
ras. Vid transformering bör man i mån av möjlighet följa direktivets terminologi
och uttryck, i synnerhet när bestämmelser i direktivet kan ha direkt effekt. En
direkv användning av direktivets ordalydelse är dock inte en lycklig lösning för
tillämparen, om direktivtexten är oklar. I enskilda fall bör man alltid överväga i
vilken mån det är möjligt att på det nationella planet förtydliga regleringen.
Inkorporeringstekniken rekommenderas för detaljerade och tekniska direktiv,
samtidigt som det framhålls att en god lösning kan vara att delvis transformera,
delvis inkorporera. Enbart hänvisning till direktivbestämmelser bör normalt inte
användas som metod. När det gäller förtydligande av språkliga oklarheter i direk-
tiven varnas det för att man inte i den nationella regleringen får införa strängare
begränsningar än vad direktivet tillåter.

I den svenska handboken för författningsskrivning («Myndigheternas före-
skrifter» 1998) framhålls att varken transformering eller inkorporering normalt
är tillräckliga metoder utan att det kan behövas en kombination av dem.
Omformning sägs vara huvudmetoden: «Direktiv skall alltså i princip omformas
och inte överföras ordagrant till svensk rätt.» Samtidigt varnas det för att man vid
den språkliga utformningen av enskilda regler inte utan skäl bör avvika från

9 Se Gulmann - Hagel-Sørensen: EU-ret (3. udg.), s. 203-206.
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direktivets terminologi. Handboken innehåller också ett avsnitt om fördelar och
nackdelar med att myndigheterna i sina föreskrifter gör en egen tolkning. Också
hänvisning nämns som en tänkbar metod för genomförande.

I verket EU-Karnov intas en betydligt försiktigare hållning:

«- eftersom direktivets text framgent kommer att kunna påverka tolkningen av den
svenska lagen - och eftersom tolkningsfrågor kan föreläggas EG-domstolen för för-
handsavgörande - bör man vid utarbetandet av den svenska lagen försöka att efterlik-
na direktivets formuleringar så mycket som möjligt. Fördelen med detta är att man und-
viker att oavsiktligt anta bestämmelser som strider mot direktivet och som i en given
situation måste vika för dettas bestämmelser. Direktivbestämmelser med direkt effekt
åsidosätter likaväl som förordningar den korresponderande lagstiftningen.
Olägenheten med en ordagrann återgivning av direktivets bestämmelser är att en oklar-
het i direktivtexten inte med säkerhet kan tas bort eller avhjälpas i den nationella rätts-
ordningen.»10

Man bör lägga märke till att det här varnas för avvikelser från direktivets «for-
muleringar», medan de svenska författningsanvisningarna endast varnar för en
avvikande «terminologi».

3.3 Bundenheten till direktivets text

Ur ett nordiskt perspektiv kan det vara intressant att ställa sig frågan i vilken mån
medlemsstaten kan bibehålla sina egna rättssystematiska lösningar, rättsbegrepp
och termer och i vilken mån den är skyldig att anamma direktivets text.

Utgångspunkten är i teorin klar: Medlemsstaten har i princip frihet att välja
egen terminologi och egen rättssystematik. Det enda villkoret är att direktivet blir
korrekt och bindande genomfört. Verkligheten är dock betydligt mer komplice-
rad. Vissa direktiv är så detaljerade att det förefaller omöjligt att genomföra dem
på något annat sätt än genom ett ordagrant upptagande av direktivtexten.

Det är inte lätt att hitta fall från EG-domstolen, där den i samband med för-
handsavgöranden skulle ha konstaterat att medlemsstaten har gjort sig skyldig till
oriktig transponering genom att inte uttryckligen hålla sig till direktivets
begreppsapparat och terminologi. Detta torde främst bero på att EG-domstolen
inte har formell kompetens att uttala sig om förenligheten mellan EG-rätt och nati-
onell rätt.11 Den praktiska följden torde normalt bli den, att EG-domstolen uttalar
sig om EG-rättens tolkning medan den nationella domstolen far ta ställning till om
direktivet är riktigt genomfört eller om direktivtexten skall ges företräde.

Däremot finns det otaliga fall där Domstolen har förklarat vilken gemen-
skapsrättslig innebörd rättsbegrepp i direktivet skall anses ha. Dessa avgöranden
styr de nationella domstolarna i deras tillämpning av den nationella lagstiftning-
en och deras plikt att i händelse av konflikt ge direktivet företräde.

10 EU-Karnov 1998/99, s. 16.
11 Se närmare Ola Wiklund: EG-domstolens tolkningsutrymme (Stockholm 1997), s. 296 f. och 382.
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I samband med direkt talan blir EG-domstolen tvungen att åtminstone indirekt
uttala sig om förenligheten mellan EG-rätten och den nationella lagstiftningen
t.ex. för att kunna bedöma om ett fel vid direktivgenomförandet skall kunna
anses vara en tillräckligt klar överträdelse av EG-rätten för att skadeståndsskyl-
dighet skall uppkomma.12

Skyldigheten för de nationella domstolarna att tillämpa direktivkonform tolk-
ning och skyldigheten att i händelse av konflikt mellan direktivtext och nationell
lagtext ge direktivtexten företräde bör som sagt redan beaktas av den nationella
lagstiftaren. Vid första påseende kan det verka som om lagstiftaren alltid i så hög
grad som möjligt borde hålla sig till direktivtexten, för att inte de nationella dom-
stolarna skall behöva ställas inför frågan om direktivet är riktigt genomfört och
för att inte enskilda skall lockas till onödiga processer, där det nationella genom-
förandet ifrågasätts.

Saken är dock inte alldeles entydig. Det finns talrika exempel på direktiv-
texter som visserligen är detaljerade, men samtidigt oklara i språkligt eller inne-
hållsmässigt avseende. Lagstiftaren ställs här inför dilemmat om oklarheten skall
överföras i den nationella lagstiftningen eller om den nationella texten borde för-
tydliga vad direktivet avser. Man kan här resonera på olika sätt.

Ett sätt att resonera är att det är bättre om den nationella texten är identisk med
direktivtexten. Då blir den nationella domstolen tvungen att vända sig till EG-
domstolen för att begära ett förhandsavgörande om hur direktivet skall uppfattas.
Fördelen med detta är också att den nationella lagstiftaren inte tillför något eller
tar bort något som direktivet avser att innehålla. Det är t.ex. skäl för den natio-
nella lagstiftaren att passa sig så att inte strängare (ekonomiska) villkor ställs i
medlemsstaten än vad direktivet avser och vad som gäller i de andra medlems-
staterna.

Ett annat resonemang utgår från direktivets allmänna natur. Art. 189 EG för-
utsätter som sagt att direktivet är bindande i förhållande till det resultat som skall
uppnås. Det kan då inte anses tillräckligt att ett formellt riktigt resultat nås, utan
genomförandet skall vara effektivt så att resultatet uppnås i själva tillämpningen.
En begriplig och tydlig nationell lagstiftning kan alltså vara ett medel att nå just
det som är syftet med en oklar direktivbestämmelse.

Detta andra resonemang går alltså ut på att den nationella lagstiftaren så långt
möjligt bör skapa ett begripligt regelverk. Också när detta inte har lyckats på EU-
nivå, borde man inte nationellt finna sig i situationen. Om oklarheten i direktiv-
texten beror på att den egna språkversionen (danska, finska, isländska, norska
eller svenska) är oklar och en jämförelse med andra språkversioner ger ett
bestämdare innehåll åt direktivet, säger det sig självt att den nationella lagstifta-
ren bör precisera texten. Detsamma kan sägas om alla andra oklarheter som

12 Här kan det vara skäl att nämna att EG-domstolen har friat medlemsstaten från skadeståndsansvar i
en situation där direktivtexten var oklar och det ansågs att medlemsstaten hade handlat i god tro. Se
Mål C-392/93 (British Telecommunications), som finns beskrivet bl.a. i SOU 1997:194, s. 74.
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åtminstone med stor sannolikhet är oavsedda och som kan redas ut. Principen bör
då vara att den nationella lagstiftaren har en skyldighet att reda ut och precisera
direktivtexten. Detta underlättar i själva verket domstolarnas arbete, trots att det
vid första påseende kan förefalla som om det alltid vore bättre att den nationella
texten är identisk med direktivet. Domstolarna är givetvis inte bundna av lagstif-
tarens tolkningar av direktivet, men de görs åtminstone medvetna om hur lagstif-
taren har resonerat och de behöver inte själva göra alla utredningar om direkti-
vens bakgrund och tillkomst. Tidsaspekten kan inte heller förbises i detta sam-
manhang. Tiden för behandling av förhandsavgöranden vid EG-domstolen är så
lång att den på ett allvarligt sätt förhalar processen vid den nationella domstolen.
Så länge det förhåller sig på det sättet ligger det i allas intresse att förhandsavgö-
rande begärs endast i fall där detta verkligen är nödvändigt.

Flerspråkigheten inom EU, med principen om att alla språkversioner är auten-
tiska, leder till att lagstiftaren ofta måste beakta flera språkversioner vid genom-
förande av direktiv. Om en direktivtext är oklar bör en av de första åtgärderna
därför vara att jämföra den med andra språkversioner.13 Ett alldeles särskilt pro-
blem gäller för Finland, som har en officiellt tvåspråkig nationell lagstiftning, där
både den finska och svenska lagtexten är autentisk. Vid utarbetandet av den sven-
ska lagtexten i Finland händer det att man ställs inför besvärliga avvägningar
mellan olika intressen, om man i den finska och den svenska direktivtexten har
valt terminologiska lösningar som ligger långt ifrån varandra. Man måste då
bedöma om man i den nationella svenskspråkiga texten skall hålla sig till en ter-
minologi som följer den svenska direktivtexten eller den som ligger närmare den
finska direktiv- och lagtexten.

Flerspråkigheten i EU gör att det inte längre går att helt förlita sig på vad som
står i direktivtexten. Av det följer att det inte heller helt går att lita på vad som står
i den nationella lagtexten. Detta får rimligtvis konsekvenser för både rättskälle-
lära och lagtolkningsmetoder och påverkar de nordiska juristernas sätt att arbeta
och resonera. Det förefaller klart att texttrogna, grammatikaliska tolkningsmeto-
der får ge vika för starkare inslag av intentionstolkning. Också detta är något som
lagstiftaren bör hålla i minnet inte minst när det gäller utformningen av motive-
ringstext.

13 En sida av problemet med flerspråkighet kan belysas av Mål C-72/95, som gällde bl.a. frågan om
innehållet av ett uttryck i direktiv 85/337/EEG. Domstolen konstaterade att en undersökning av de
olika språkversionerna gav vid handen att den engelska och finska texten hade motsvarande uttrycks-
sätt («canalization and floodrelief works» / «kanavointi-ja tulvasuojeluhankkeet»), medan de tyska,
grekiska, spanska, franska, italienska, holländska och portugisiska versionerna hänvisar till både
kanalisering och vattenreglering. Den danska och svenska texten innehöll däremot ett uttryck som
endast hänvisade till vattenreglering (och inte översvämningsskydd), dvs. «anlæg til regulering af
vandløb» och «anläggningar för reglering av vattenflöden». Domstolen yttrade att tolkningen av en
gemenskapsrättslig bestämmelse förutsätter att de olika språkversionerna jämförs. Behovet av en
enhetlig tolkning av dessa versioner nödvändiggör för övrigt, för det fall de skiljer sig åt, att bestäm-
melsen i fråga tolkas i enlighet med det allmänna systemet för och syftet med den lagstiftning som
bestämmelsen är en del av.
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Sammanfattningsvis kan man uppställa principen att, om direktivbestäm-
melser är detaljerade och exakta, gör den nationella lagstiftaren klokt i att exakt
använda sig av direktivets terminologi och formuleringar, om detta inte stöter på
problem i den nationella lagstiftningen.

Den självklara slutsatsen av det ovanstående är att medlemsstaterna har all
anledning att vara aktiva redan i beredningen av direktiven. Svårigheter med
tanke på transponeringen och tillämpningen bör så långt som möjligt lösas i själ-
va direktivet.

3.4 Samordning, normnivå och «federala» problem

En följd av att medlemsstatens egen rättsordning styr valet av reglering och
normnivå för direktivgenomförande är ofta att flera myndigheter kan vara ansva-
riga för genomförandet. Detta ställer alldeles särskilda krav på nationell samord-
ning. EG-rätten utgår från att medlemsstaten (dvs. regeringen) i sista hand bär
ansvaret för att landets gemenskapsrättsliga förpliktelser uppfylls. Det innebär att
regeringen har ett samordningsansvar också för det fall att direktivgenomförande
sker genom myndighetsföreskrifter eller t.ex. på det kommunala planet.

Eftersom EG-rätten låter medlemsstaten välja normnivå för transponeringen
enligt de regler som följer av den nationella konstitutionen, bör utgångspunkten
vara att normnivån skall bestämmas på samma sätt som om det hade varit fråga
om en rent nationell angelägenhet. Praktiska hänsyn kan visserligen ibland tala
för en delegering, men en allmän «La Pergolaeffekt»14 bör motarbetas. Det natio-
nella parlamentet bör inte avhända sig inflytande enbart av den anledningen att
saken gäller EU. Argumentet att parlamentet inte bör besväras med direktiv som
ändras ofta är också svårt att förstå. EU: s lagstiftningsapparat är minsann inte så
snabb att det nationella parlamentet inte skulle hänga med.

Finland är det enda nordiska land som dessutom har ett «federalt» problem
genom att landskapet Åland också hör till EU.15 Landskapet Åland har exklusiv
lagstiftningsbehörighet inom vissa i den nationella konstitutionen bestämda frå-
gor. Det betyder att landskapets egna myndigheter skall sköta direktivgenomfö-
randet till den delen. Det betyder också att genomförandet av ett direktiv i
Finland inte är fullständigt, om direktivet inte har genomförts av såväl Finlands
riksdag som Ålands lagting.16 Riksmyndigheterna har inga som helst juridiska
möjligheter att lagstifta i stället för landskapet, för den händelse landskapet skul-
le låta bli att genomföra ett direktiv. Enligt EG-rätten är dock landets regering i

14 La Pergola kallas en italiensk lag som på årsbasis bemyndigar regeringen att vidta behövliga åtgär-
der för att uppfylla Italiens gemenskapsrättsliga förpliktelser, inklusive genomförande av direktiv.
15 Vissa undantag och specialarrangemang gäller för Åland. De regleras i protokoll 2 i Finlands anslut-
ningsavtal och hänförs således till primärrätten. Färöarna och Grönland står utanför EU.
161 samband med Finlands EU-anslutning hade Finland svårigheter med notifieringarna av direktiv-
genomförandet, eftersom man från åländsk sida för varje direktiv noga önskade undersöka om direk-
tivet hörde till Ålands lagstiftningsbehörighet eller ej. Detta var givetvis en tidskrävande process för
en liten förvaltning.
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sista hand ansvarig gentemot EU. Detta är ett principiellt problem, som inte är
formellt löst i Finlands konstitution.17

3.5 Transponeringstabeller

I EU-kommissionens rapport vid FIDE.s seminarium i Stockholm 1998 (s. 22)
föreslås att man som allmän regel borde ta i bruk ett system där medlemsstater-
na skall bifoga en «tansponeringtabell» till den nationella lagstiftningen. Tabellen
skall för varje enskild artikel i direktivet ange motsvarande nationella bestäm-
melse. Tanken kan förefalla byråkratisk, men i själva verket kan sådana tabeller i
praktiken visa sig vara i högsta grad arbetsinbesparande. De kan också göra det
lättare att få en översikt av lagstiftningen och att tillämpa den. Detta förutsätter
dock att tabellen görs upp samtidigt som den nationella lagstiftningen bereds. Att
i efterhand göra upp tabeller visar sig mycket arbetsdrygt.18

4. Nordiskt samarbete vid genomförande av direktiv

I samband med Finlands och Sveriges EU-anslutning gjordes en gemensam för-
klaring om nordiskt samarbete.19 Enligt förklaringen antecknar de avtalsslutande
parterna att Sverige och Finland som medlemmar av EU avser att fortsätta sitt
nordiska samarbete, både inbördes och tillsammans med andra länder och terri-
torier, i full överensstämmelse med gemenskapsrätten och andra bestämmelser i
Maastrichtfördraget.

Deklarationen bör främst ses som en politisk deklaration. Den kan inte anses
ge de nordiska länderna rätt till ett sådant rättsligt samarbete som skulle innebä-
ra att andra medlemsstater eller medborgare eller företag i andra EU-länder dis-
krimineras på ett sätt som strider mot art. 6 i EG-fördraget. Nordisk samfälld lag-
stiftning, som syftar t.ex. till att ge bättre förmåner eller införa strängare hälso-
eller miljöbestämmelser än vad som annars gäller inom EU, kan anses vara tillå-
ten endast om direktivet i fråga tillåter detta.

Art. 2 i den nordiska samarbetsöverenskommelsen, det s.k. Helsingforsavtalet,
ändrades 1995 så att man, inom överenskommelsens tillämpningsområde, vid
utformningen av lagar och andra rättsregler i de nordiska länderna skall behand-
la medborgare i de övriga nordiska länderna lika med landets egna medborgare.
Undantag kan göras, om krav på medborgarskap är grundlagsfäst, nödvändigt på

17 Belgiens nya konstitution innehåller en bestämmelse enligt vilken den federala regeringen och det
federala parlamentet kan lagstifta för den händelse EG-domstolen har fastställt att den regionala myn-
digheten har underlåtit att genomföra ett direktiv. Den federala kompetensen är tillfällig. Så snart den
regionala lagstiftningen har rättats till, upphör den federala lagstiftningen att gälla. Se European Law
Review 1997 vol. 22, s. 609. Ett motsvarande arrangemang gäller i Österrike.
18 De finska anvisningarna för propositionsskrivning innehåller en rekommendation om att jämförel-
setabeller skall göras upp i samband med lagberedningen.
19 Gemensamma förklaringar: De nuvarande medlemsstaterna / Flera nya medlemsstater. Förkla-
ring 28. Gemensam förklaring om nordiskt samarbete.
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grund av andra internationella åtaganden eller det i övrigt av särskilda skäl
bedöms nödvändigt. Även om de nordiska länderna har ansett sig kunna införa
en sådan artikel, bör man i det enskilda fallet vara observant och vid tillämp-
ningen av artikeln se till att man inte bryter mot det allmänna diskriminerings-
förbudet i art. 6 i EG-fördraget, vilket ju också antyds i formuleringen om att
undantag kan göras på grund av internationella åtaganden.

Det nordiska samarbetet på justitieministeriernas verksamhetsområden leds av
den Nordiska ämbetskommittén för lagstiftningsfrågor (NÄL) inom Nordiska
rådet. Justitieministrarna har sedan 1995 haft ett handlingsprogram, som ses över
årligen. För att underlätta det nordiska samarbetet i fråga om lagstiftning med
anknytning till EU och EES förs fortlöpande en förteckning över rättsakter under
beredning. I förteckningen anges vem som är kontaktperson i de olika nordiska
länderna och om det finns någon nordisk samrådsgrupp. Även om det nordiska
lagsamarbetet har en viss formell förankring, främst i Helsingforsavtalet, har det
i olika sammanhang med önskvärd tydlighet kommit fram att det är just det infor-
mella samarbetet som uppskattas högst. När det gäller genomförande av EG-
direktiv har man goda erfarenheter t.ex. på konsumenträttens område och när det
gäller genomförandet av dataskyddsdirektivet. Det har också i ett flertal sam-
manhang poängterats att det nordiska samarbetet har ett egenvärde i sig - samar-
betet är nyttigt även om man inte eftersträvar likartade regler.

Ambitionerna för och graden av nordiskt samarbete är dock en fråga som kan
variera från tid till annan. Rent allmänt kan man säga att 1970- och 1980-talets
tillbakagång i det nordiska lagstiftningssamarbetet, som Sverige delvis har blivit
beskyllt för eftersom Sverige ville ha en snabbare takt i sin lagstiftning, inte
behöver vara något som blir helt bestående. Ett talande exempel på detta är den
svenska justitieministern Freivalds anförande vid justitieministermötet i Visby
1998, där hon ställde sig frågan om inte ambitionsnivån för nordiskt samarbete
på det straffrättsliga området avsevärt borde höjas.

När det gäller genomförande av direktiv har nyttan av nordiskt samarbete
främst ansetts bestå av möjligheter till samordning av nordisk lagstiftning på de
områden där så bör ske enligt Helsingforsavtalet samt arbetsinbesparing när det
gäller att hitta lagtekniska lösningar.

Man kan dock ställa sig frågan om det trots att just det informella samarbetet
har visat sig vara så nyttigt ändå inte finns rum för att skapa en större fasthet och
kontinuitet i samarbetet. Nackdelen med det informella samarbetet är att det i hög
grad kan vara beroende av intresset bland enskilda lagberedare. NÄL har redan
tagit på sig rollen att i vissa frågor förmedla information och kontakter mellan de
nordiska länderna. Detta är bra, men man kan gå längre. Exempelvis en nordisk
handbok för lagberedare, med råd och regler i stil med de nationella handböck-
erna och instruktionerna kunde vara nyttig. Lagpropositionerna borde alltid ha ett
obligatoriskt avsnitt med ett omnämnande av hurdant nordiskt samarbete som har
funnits vid implementeringen. Samarbetet bör inte heller inskränka sig till enbart
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de klassiska områdena (t. ex. bolagsrätt, konsumenträtt, upphovsrätt) utan bör
gälla samtliga områden där EU har behörighet. Miljörätten, arbetsrätten, social-
rätten, trafik och kommunikationer är t.ex. viktiga områden. Det vore värt att
undersöka möjligheterna att utvidga NÄL:s kompetens till att ha ett övergripande
ansvar för att lagstiftningssamarbetet fungerar inom samtliga sektorer.

När det gäller nordiskt samarbete vid direktivgenomförande kan den resurs
som går åt till samarbetet fås tillbaka i form av arbetsinbesparing. Viktigare än så
är dock frågan hur långt de nordiska länderna är beredda att gå och vilken ambi-
tionsnivå som skall ställas för samarbetet. Hittills tycks inställningen främst ha
varit att det praktiska, informella samarbetet, som inte syftar till nordisk harmo-
nisering, är nyttigt och att föredra. Frågan är dock om inte det nordiska samarbe-
tet borde lyftas upp igen på flera områden. Detta gäller inte bara det traditionel-
la samarbetet20 utan också samarbete på områden där EU har behörighet. Den
enskilde, liksom även många företagare, har säkert förväntningar på att det skall
finnas en nordisk harmonisering på områden där EG-rätten ger spelrum. Graden
av nordiskt samarbete är ett politiskt spörsmål, som också kan vara knutet till
ekonomiska överväganden. Genomförandet av minimidirektiv, som tillåter
strängare nationella miljö- eller säkerhetsbestämmelser, borde beredas samnor-
diskt. På det sättet kan de nordiska länderna upprätthålla gemensamma miljö-
normer utan att konkurrera sinsemellan samtidigt som handeln de nordiska län-
derna emellan inte försvåras. Endast på det sättet kan sloganen «Norden som
hemmamarknad» få fast förankring i verkligheten.

Sammanfattningsvis kan man säga att viljan till nordiskt samarbete i EU-frå-
gor förefaller vara stark. Den är redan väl dokumenterad i flera seminarierappor-
ter21 och i ett uttalande 1995 där de nordiska regeringscheferna beslöt att

«samarbejde i spørgsmål af betydning primært for arbejdet inden for EU/EØS, hvor de
nordiske lande har et værdifællesskab og sammenfaldende interesser. Det nordiske
samarbejde skal udgøre en platform for initiativer i spørgsmål, hvor landene har et
ønske om at påvirke den europæiske dagsorden. Det nordiske samarbejde skal også
kunne medvirke til at gøre opfølgningen af direktiver og andre EU-/EØS-regelsæt ens-
artet. Endvidere bør det nordiske samarbejde spille en rolle som bro mellem nordiske
lande, der er medlemmer af den Europæiske Union, og de lande som er knyttet til det
europæiske samarbejde via EØS-aftalen.»

Verkligheten är dock ofta annorlunda än det intryck man får på konferenser och

20 Som ett färskt exempel kan nämnas att riksdagen i Finland hösten 1998 förelades ett lagförslag om
borgen och tredjemanspant (prop. nr. 189/1998). Man kan ställa sig frågan varför vi inte har samnor-
disk lagstiftning på detta område.
21 «Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa» redigerad av Ulf Bemitz och Ola Wiklund,
Stockholm 1996. «Nordisk identitet. Nordisk rätt i europeisk gemenskap» redigerad av Pia Letto
Vanamo, Helsingfors 1988. Se även «Europa i Norden. Europeisering av nordisk samarbeid» redi-
gerad av Johan R Olsen och Bjørn Otto Sverdrup, Oslo 1998.
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av politiska tal. Även om det finns goda exempel på fungerande samarbete måste
det allmänna omdömet bli att önskemålen om nordisk rättslikhet inte har särskilt
hög prioritet i lagstiftningsarbetet. Det är uppenbart att det nordiska lagstift-
ningssamarbetet inte fullt ut har funnit de nya former som många förväntar sig.
Lika uppenbart är att det finns många som anser att det nordiska lagstiftnings-
samarbetet har spelat ut sin roll. Vill man ge samarbetet nytt innehåll och fördju-
pa det, måste man därför ge det en fastare form.


