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INFORMATION
OM DEN DANSKE DELTAGELSE

I LOVHARMONISERINGEN INDEN FOR EF

Lovharmoniseringen inden for De europæiske Fællesskaber er i sta-
dig udvikling. Dels udvides kredsen af emner, der tages op, og dels
arbejdes der dybere inden for de emner, der i længere tid har været
genstand til harmonisering.

Denne udvikling forstærker de problemer, både af lovteknisk art
og af mere principiel natur, som lovharmoniseringen medfører. Af
tekniske spørgsmål kan først og fremmest nævnes transformations-
metoden. Skal et direktiv omskrives ved indarbejdelse i national ret,
eller skal det inkorporeres uden ændringer? Dette spørgsmål er vel-
kendt fra andet internationalt arbejde, men det forstærkes i EF, særlig
på grund af EF-domstolens beføjelser, og fordi EF-domstolen i vidt
omfang har tillagt direktiver direkte virkning.

De mere principielle problemer, som lovharmoniseringen rejser,
følger af retsforskrifternes forpligtende natur. En EF-retsakt begræn-
ser den nationale kompetence. Dette kan volde vanskeligheder, især
på de områder, hvor lovharmoniseringen er udtømmende, f.eks. inden
for de tekniske handelshindringer. Men ikke blot inden for dette
område er det sædvanligt at tillægge Kommissionen beføjelser til
efter konsultation med medlemsstaterne at fastsætte forskrifter af
teknisk natur. Dette indebærer, at retsreglerne vil kunne fastsættes
ved kvalificeret majoritet og ikke ved enstemmighed som forudset i
Romtraktatens art. 100.

Endvidere kan lovharmoniseringsprocesen undertiden give anled-
ning til forfatningsmæssige overvejelser.

Disse punkter er nogle af de problemstillinger, der vil blive berørt
i introduktionen til sektionsmødet. Følgende emner, hvor lovharmo-
niseringen har særlig betydning, vil herefter blive behandlet:

Det første emne, der vil blive omtalt, er udarbejdelsen af en kon-
vention om den lov, der finder anvendelse på forpligtelser i og uden
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for kontraktsretten, altså en generel konvention om den internatio-
nale privatret inden for kontrakts- og erstatningsretten. Dette arbejde
ligger for så vidt uden for rammerne af Romtraktaten, idet der formelt
er tale om en selvstændig konvention indgået mellem de ni EFl-lande.
Konventionen er tænkt som et supplement til domskonventionen.
Projektet må betegnes som meget ambitiøst, og det er da også på
forhånd klart at internationalprivatretlige regler, der skal dække hele
kontraktsretten, nødvendigvis må blive temmelig vage og elastiske.
Men dels må det forudses, at EF-domstolen får den endelige fortolk-
ningsret og derigennem efterhånden vil kunne udfylde reglerne, og
dels indeholder konventionsudkastet mere præcise lowalgsregler for
særlige kontraktstyper, f.eks. forbrugeraftaler og arbejdsaftaler.

I den ekspertgruppe, der arbejder med konventionsudkastet, har
man besluttet i første omgang at udskyde erstatningsretten, således
at man først udarbejder et konventionsudkast, der alene omfatter
kontraktsretten. Dette udkast forventes ekspertgruppen at færdiggøre
i det første halvår af 1979.

Derefter omtales EFs arbejde på selskabsrettens område, som sker
dels i form af harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger ved
direktiver og eventuelt konventioner, jfr. EØFT art. 54, 3, g, art. 57,
100, 220, og dels i form af skabelse af supranational selskabsret ved
forordning med hjemmel i EØFT art. 235.

Hidtil er der vedtaget 1 konvention og 3 direktiver. Kommissionen
har yderligere forelagt Rådet forslag til 5 direktiver og 2 forordninger,
mendens udkast til 5 direktiver og 1 konvention forberedes i kommis-
sionsregi.

Direktivernes tilblivelse vil blive beskrevet, og problemet om har-
moniseringens intensitet vil blive drøftet. Herunder vil også blive
fremhævet forskellen mellem uniforme og ligeværdige regler samt
den kvalitative forbedring, som direktiverne oftest medfører.

Endvidere drøftes direktivernes gennemførelse, samt de særlige
problemer om fortolkning af national ret og om forhold til tredje-
lande, som direktiver medfører.

Endelig vil direktivforslaget om produktansvar blive gennemgået.
Et eksemplar af forslaget vil blive omdelt på mødet.


