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En återgång till ett proaktivt samarbete – är tiden mogen?

Päivi Leino-Sandberg, professor, Finland

EU-medlemskapet har haft långtgående rättsliga konsekvenser för samarbetet mellan de nordiska 

länderna. EU:s grundfördrag innehåller inga uttryckliga allmänna bestämmelser om det nordiska 

samarbetet. I Finlands och Sveriges EU-anslutningsavtal finns det inga bestämmelser rörande det 

nordiska samarbetet. Däremot kom avtalsparterna ut med en gemensam förklaring nr 28 om 

nordiskt samarbete:  

”De avtalsslutande parterna registrerar att Sverige[...] och Finland som medlemmar av 

Europeiska unionen avser att fortsätta sitt nordiska samarbete, både inbördes och 

tillsammans med andra länder och territorier, i full överensstämmelse med gemenskapsrätten 

och andra bestämmelser i Maastrichtfördraget.”

EU-domstolen har i sin rättspraxis betonat att förklaringen inte i sig garanterar det nordiska

samarbetet en sådan särställning som vissa andra regionala lösningar har i de mer bindande 

fördragstexterna. Domstolen har hänvisat till att det nordiska samarbetet enligt förklaring nr 28 ska 

bedrivas på ett sätt som innebär att man följer EU:s lagstiftning.1 När en fråga regleras av EU-rätten 

är rörelseutrymmet för ”nordiska speciallösningar” beroende av bestämmelserna i EU:s 

sekundärlagstiftning. 

I frågor som ingår i EU:s exklusiva befogenhet är förhandlingar om ett undantag till 

bestämmelserna som antas i EU det enda sättet att fortsätta tillämpningen av ett nordiskt avtal. 

Finland, Sverige och Danmark kan inte tillsammans uppnå kvalificerad minoritet i EU-rådet och på 

det sättet förhindra majoritetsbeslut från att fattas på EU-nivå. Endast på några av EU:s 

politikområden, som exempelvis familjerätt och socialskydd, tillämpas i vissa fall fortfarande 

konsensuskravet.2 Nordiska speciallösningar är i praktiken få. I litteraturen talar man ibland om att 

det nordiska rättsliga samarbetet befinner sig i en kris.3 Men är det nordiska samarbetet hotat? Eller 

                                                
1 Se mål C-435/06 ’C’ EU:C:2007:714, punkt 63–64.
2 För t.e.x familjerätt, se artikel 81(2) i FEUF; för socialskydd se Artikel 21(3) i FEUF.
3 För en sammanfattning, se exempelvis Sevón, Leif ”Nordisk lagstifningssamarbete – forntid eller framtid?” JFT 
2009/34, s. 545–550.



2

som Leif Sevón nyligen ställt frågan: är nordiskt rättsligt samarbete forntid eller nutid – eller 

eventuellt framtid?4

***

Avtalet som sätter upp ramarna för det nordiska samarbetet, det vill säga 

samarbetsöverenskommelsen mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark 

(Helsingforsavtalet) undertecknades den 23 mars 1962. Enligt artikel 1 i Helsingforsavtalet ska de

”fördragsslutande parterna [...] eftersträva att bevara och ytterligare utveckla samarbetet mellan 

länderna på det rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska området samt i fråga om samfärdseln 

och miljövården.” Det nordiska samarbetet på dessa områden sker inom ramen för Nordiska 

ministerrådet. Samarbetet har under åren lett till åtskilliga mellanstatliga överenskommelser mellan 

de nordiska länderna, men även till ett antal samnordiska lagar och konventioner som förhandlats 

utom ministerrådets regi. Gemensam lagberedning utan bindande internationellt avtal är 

kännetecknande för det nordiska samarbetet.5 Då ingås inget separat mellanstatligt avtal mellan 

länderna trots den gemensamma beredningen, utan varje land inför nationella bestämmelser som 

delvis bygger på den gemensamma beredningen. Till dessa hör exempelvis den nordiska 

samarbetslagen om verkställighet av domar vid brottmål. 

EU:s medlemsstater kan med vissa förbehåll behålla internationella avtal som ingåtts före EU-

medlemskapet som inte står i konflikt med EU-rätten inklusive sekundärlagstiftningen.6

Medlemsstaterna har dock enligt EU-rätten skyldighet att ’vidta alla lämpliga åtgärder för att 

undanröja det som är oförenligt med fördragen’ (artikel 351 i FEUF). Avtalen i fråga blir således 

inte automatiskt ogiltiga, men om motstridigheten med EU-rätten är tydlig ses det som 

medlemsstatens skyldighet att ändra eller säga upp avtalet. Principen om icke-diskriminering i EU-

rätten7 (Artikel 18 FEUF) blir ofta central när man granskar de nordiska avtalen: de avtal som 

förbättrar ställningen för nordiska medborgare utan att ge motsvarande rättigheter även till andra 

                                                
4 Sevón, Leif ”Nordisk lagstifningssamarbete – forntid eller framtid?” JFT 2009/34, s. 545–550.
5 Mer om samarbetet hittar man exempelvis i Abrahamsson, Olle ”Det nordiska lagstiftningssamarbetets framtid i ett 
EU-perspektiv” Svensk Juristtidning 2001; Mattson, Dag ”Nordiskt samarbete i EU i praktiken”, Svensk Juristtidning 
2001, s. 12–26.
6 Så exempelvis i mål 170/98 kommissionen mot Belgien EU:C:1999:411.
7 I artikeln har man för tydlighetens skull bestämt sig för att främst använda begreppen ”Europeiska unionen” och ”EU-
lagstiftingen” oberoende av vid vilken tidpunkt avtalet ingicks. 
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EU-medborgare kan utgöra ett brott mot EU-rätten.8 Samtidigt har man till exempel i finska 

riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis betonat den långa traditionen av nordiskt samarbete, 

de samhälleliga och kulturella likheterna i Norden och den nordiska samhörigheten som motivation 

för fortsatt särbehandling.9

Förhållandet mellan nordiska arrangemang och EU-rätten har inte bedömts på ett omfattande sätt 

efter att Finland och Sverige blev medlemmar i EU. Under de senaste 22 åren har EU-rätten 

utvecklats genom att ny EU-lagstiftning har antagits. Även EU-domstolens rättspraxis har 

utvecklats speciellt när det gäller EU:s exklusiva behörighet och dess inverkan på medlemsstaternas 

möjligheter att ingå avtal med tredje stater. Som basis för referatet ligger en utredning som gjorts på 

uppdrag av Nordiska ministerrådet år 2015,10 och som ämnade att kartlägga vilka nordiska avtal 

som har ingåtts eller som har ändrats efter att Finland och Sverige gick med i EU (efter 1 januari 

1995) och om dessa ändringar påverkats av EU-medlemskapet eller EU-lagstiftningen. Frågan om 

EU-rättens inverkan är dock bredare. Man kan utgå ifrån att de nordiska avtalen är många och 

(totalt över 100, även om ingen tycks vara riktigt säker på deras exakta antal eftersom de 

registrerats hos olika avtalsparter) att det finns flera bland de existerade avtalen som inte ändrats 

trots att de strider mot EU-rätten. EU-rätten påvekar även de framtidsvisioner som nordiska EU-

medlemsstater kan tänkas ha för att utveckla samarbetet med de nordiska stater som inte hör till 

unionen.  

Norge och Island inte är medlemmar i EU, men trots detta är förbundna till en del av EU-

lagstiftningen genom EES-avtalet.11 Det omfattar de fyra friheterna på den inre marknaden, 

konkurrensregler samt vissa anslutande frågor som ingår i EU:s lagstiftningsåtgärder. Danmark gick 

med i EU tidigare än Sverige och Finland och deltar som utgångspunkt inte i samarbetet inom 

området för frihet, säkerhet och rättvisa. Danmark deltar inte heller fullt ut i den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken. Ålands ställning definieras i protokoll nr 2 till Finlands, Sveriges 

och Österrikes anslutningsfördrag, särskilt när det gäller beskattning och markägande. Färöarna 

                                                
8 Förhållandet mellan förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet och principen om likabehandling av 
nordiska medborgare diskuteras ingående i rapporten Stoor, Håkan ”Översyn av den nordiska konventionen om socialt 
bistånd och sociala tjänster”, Norden 2015, s. 24-36.    
9 GrUB 2/2012 rd, s. 2.
10 Hela rapporten finns tillgänglig på http://www.norden.org/sv/publikationer. 
11 Se även Wenander, Henrik: Fri rörlighet i Norden: Nordiska gränshinder i rättslig belysning. Juristförlaget i Lund 
2014, s. 49–59 samt Stoor, Håkan, "Översyn av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster" 
(Norden, 2015).
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förblev utanför EU i samband med Danmarks anslutningsfördrag. Grönland har efter 1985 varit ett 

område utanför EU, där man endast tillämpar specialbestämmelser som associerad med EU. 

Det centrala målet för många av de nordiska arrangemangen efter 1995 har varit att fortsättningsvis 

möjliggöra ett gemensamt regelverk i de nordiska länderna. I praktiken har detta betytt att man 

samtidigt utökar tillämpningen av EU:s regelverk till samtliga nordiska länder inklusive Grönland 

och Färöarna. Infallsvinkeln från de nordiska länder som är utanför EU i det nordiska samarbetet är 

dock av princip annorlunda. I finska och svenska regeringspropositioner diskuteras ofta 

konventionernas praktiska betydelse för personer som rör sig mellan de nordiska länderna.12 Men 

speciellt i finska regeringspropositioner konstateras det tidvis att de nordiska avtalen i praktiken inte 

haft någon större betydelse sedan Finland anslöt sig till EES och EU.13

***

Enligt en etablerad EU-rättslig tolkning förbigår en EU-bestämmelse den nationella bestämmelse 

som står i strid med den. EU-rättens inverkan på medlemsstaternas internationella avtal är stark. I 

sina inbördes relationer är Finland, Sverige och Danmark skyldiga att följa EU-rätten och kan inte 

hänvisa till ett internationellt avtal även om det också innefattar tredje part. EU-rätten tillämpas 

även på privata parter vars rättigheter enligt tidigare internationella avtal påverkas av senare EU-

avtal eller -lagstiftning. När en stat ansluter sig till EU förlorar den befogenheten att ingå 

internationella avtal i den utsträckning som EU-rätten ger EU exklusiv befogenhet att ingå sådana. 

Eftersom EU-rätten är dynamisk förändras förhållandet mellan EU:s och medlemsstatens 

befogenheter i och med att EU-rätten utvecklas. 

I EU-domstolens förhandsavgöranden har man efter 1995 behandlat ett fåtal ärenden i vilka man har 

utvärderat på vilket sätt ett nordiskt avtal påverkar tolkningen av EU-rätten.14 Bara en bråkdel av de 

bestämmelser vars förenlighet med EU-rätten skulle kunna ifrågasättas går till avgörande i EU-

                                                
12 RP 170/2012 rd, s. 3-4; I den svenska regeringspropositionen motiveras varför konventionen fortfarande har en 
central betydelse för personer som inte är medborgare i en EU- eller EES-stat och som rör sig inom Norden 
Regeringens proposition 2012/13:31, s. 16. 
13 Ibid 
14 Se mål C-50/05 Nikula EU:C:2006:493 samt mål C-319/02 Manninen EU:C:2004:484, i vilka man behandlar 
effekten av avtalet om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet mellan de nordiska länderna på 
tolkningen av EU-rätten. Se även mål C-389/99 Rundgren EU:C:2001:264, i vilket man behandlar betydelsen av 
tillämpningen av en viss bestämmelse i den nordiska konventionen om social trygghet i tolkningen av EU:s förordning 
om social trygghet.    
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domstolen. Kommissionen har ingen skyldighet att väcka talan om fördragsbrott.15 Det är enbart 

EU-domstolen som enligt fördragen på ett bindande sätt kan tolka EU-fördragen. I den mån det inte 

finns någon rättspraxis, är förenligheten med EU-rätten rättsligt olöst. I samband med 

utredningsarbetet har det inte framkommit situationer i vilka kommissionen skulle ha drivit talan 

om fördragsbrott i EU-domstolen på grund av en misstanke om att ett nordiskt avtal skulle ha brutit 

mot EU-rätten. Den inofficiella fasen i förfarandet, det så kallade EU Pilot-förfarandet har inletts i 

åtminstone ett mål som rör ett nordiskt avtal.16

Kategorin av befogenhet som EU har fått enligt grundfördragen på olika politikområden avgör 

vilken inverkan den har på medlemsstatens befogenhet att ingå internationella avtal. EU har tre 

huvudsakliga befogenheter som beskrivs i artikel 2 i FEUF: exklusiv befogenhet, delad befogenhet 

och stödjande befogenhet.17

På områdena med delad befogenhet kan både EU och medlemsstaterna ha lagstiftande makt men 

medlemsstaterna kan utöva sin befogenhet bara i den mån som unionen inte har utövat sin 

befogenhet. EU:s befogenhet omfattar enbart unionsakten i fråga och således inte hela 

politikområdet.18 De flesta av EU:s befogenheter faller inom denna kategori. I artikel 4 i FEUF 

finns det en uppräkning av de huvudsakliga områdena med delad befogenhet. På vissa områden 

med delad befogenhet preciseras det i fördragen att EU:s befogenheter inte utesluter en 

medlemsstats agerande.19

I artikel 6 i FEUF räknar man upp de så kallade stödjande befogenheterna.20 Enligt punkt 5 i artikel 

2 i FEUF får unionens rättsligt bindande akter inom dessa områden ”inte omfatta någon 

harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar”. 

I artikel 3 i FEUF anges de områden inom vilka EU har exklusiv befogenhet att ”lagstifta och anta 

rättsligt bindande akter medan medlemsstaterna får göra detta endast efter bemyndigande från 

                                                
15 Mål 247/87 Star Fruit mot kommissionen EU:C:1989:58, punkt 11.
16 EU Pilot 5247/13/MARK om erkännande av yrkeskvalifikationer hos personal inom hälso- och sjukvårdsbranschen. 
17 Dessutom fastställs samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik samt den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken separat i artikel 2 i FEUF.
18 Se protokoll nr 25 rörande tillämpning av delad befogenhet och mål C-114/12 kommissionen mot rådet
EU:C:2014:2151, punkt 73.
19 Artikel 4(3) och 4(4) i FEUF.
20 De är a) skydd för och förbättring av människors hälsa, b) industri, c) kultur,  
d) turism, e) utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott, f) civilskydd och g) administrativt samarbete. På 
dessa områden ska unionen ”ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera 
medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras befogenhet på dessa områden”.
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unionen eller för att genomföra unionens akter”.21 Enligt artikel 3(2) i FEUF har endast EU i tre fall 

som definieras på olika sätt befogenhet att ingå avtal med tredje land. EU har exklusiv befogenhet 

att ingå internationella avtal 

”[1] om ingåendet av avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt eller om [2]ingåendet är 

nödvändigt för att unionen ska kunna utöva sin befogenhet internt eller i den mån ingåendet 

kan påverka gemensamma regler eller [3] ändra räckvidden för dessa”.

EU:s befogenhet att ingå avtal med tredje part kan avgöras av ett uttryckligt förordnande eller oftare 

av hur EU-lagstiftningen ser ut. Exklusiv befogenhet uppstår redan när EU-bestämmelserna ”till 

största delen täcker” området som avtalet mellan medlemsstaten och tredje part gäller. 

Medlemsstaterna ska även ta framtida tillstånd för EU-rätten i beaktande när det gäller EU-rättens 

förhållande till ingående av nya internationella avtal med tredje land. På vissa områden ger EU-

lagstiftningen uttryckligen EU befogenhet att ingå ett internationellt avtal. Även i detta fall är EU:s 

befogenhet exklusiv och medlemsstaten kan inte ingå ett dylikt avtal. EU-rätten gör det möjligt för 

EU att befullmäktiga medlemsstaterna att använda befogenheterna för EU:s egen räkning. 

EU:s exklusiva externa befogenhet är en central fråga när man funderar över nordiska 

samarbetsmöjligheter. En EU-medlemsstat får inte upprätthålla eller ingå nya avtal om EU har 

exklusiv befogenhet att ingå internationella avtal. Tillämpningen av kriterierna i artikel 3(2) i FEUF 

kräver i praktiken en bedömning från fall till fall, god kännedom om EU-rätten samt en tolkning av 

i vilka situationer avtalet skulle kunna förändra räckvidden för de gemensamma bestämmelserna. 

Om det finns EU-bestämmelser för de ärenden som det planerade avtalet rör, utvärderas avtalets 

eventuella inverkan på dessa med utgångspunkt i en konkret helhetsbedömning och jämförelse av 

avtalet och EU-bestämmelserna utifrån det aktuella fallet. Även om EU explicit har befogenhet eller 

lagstiftning på området som ger stöd till en implicit befogenhet hindrar det inte alltid medlemsstater 

från att agera. EU-lagstiftningen kan exempelvis förbehålla möjligheten för medlemsstaterna att 

ingå internationella avtal eller harmonisera endast en del av den rättsliga fråga som 

medlemsstaterna och tredje land vill behandla i sitt avtal, eller ha så kallad minimiharmonisering, 

som medlemsstaterna kan avvika från under vissa villkor. I det fallet kan det vara möjligt för 

medlemsstaterna att ingå internationella avtal som går längre än miniminivån som fastställts i EU-

                                                
21 Dessa är tullunionen; fastställandet av konkurrensreglerna för en fungerande inre marknad; penningpolitiken i de 
medlemsstater som har euron som valuta; bevarande av havets biologiska resurser som en del av den gemensamma 
fiskeripolitiken samt den gemensamma handelspolitiken.
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rätten. Då hindrar regelverket inte nödvändigtvis medlemsstater från att upprätta mer detaljerade 

normer som är i harmoni med detta regelverk. Det behövs emellertid ingen direkt motstridighet 

mellan avtalet och EU:s regelverk för att medlemsstaten ska mista sin delade externa befogenhet till 

förmån för EU. 

I praktiken har frågan om vilken befogenhet det handlar om en central betydelse i utvärderingen av 

vilka konsekvenser de bestämmelser som godkänns av EU får för det nordiska samarbetet. Om de 

samarbetsområden som anges i Helsingforsavtalet (”rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska 

området samt i fråga om samfärdseln och miljövården”) placeras inom ramverket för EU:s 

befogenheter kan man konstatera att EU har delad befogenhet inom det rättsliga samarbetet, men att 

grundfördragen begränsar EU-samarbetet till vissa frågor, exempelvis frågor om 

gränsöverskridande situationer. Frågor om trafik och miljöskydd hör till EU:s och medlemsstaternas 

delade befogenhet. Befogenheten inom utbildning är främst en stödbefogenhet. När det gäller 

sociala frågor och på det ekonomiska området är fördelningen av befogenheter i större utsträckning 

föremål för tolkning, och exempelvis socialskyddet har reglerats på EU-nivå i vissa frågor, medan 

vissa andra frågor anses höra till de nationella befogenheterna. 

EU:s och medlemsstaternas utnyttjande av befogenheter styrs ur EU-rättsligt perspektiv även av 

lojalitetsprincipen. Medlemsstaterna ska i sina relationer med tredje land följa principen om ett 

lojalt samarbete med EU och de andra medlemsstaterna i EU. EU-domstolen har hänvisat till 

lojalitetsprincipen i fall då en medlemsstat har agerat i frågor som faller inom EU:s befogenhet utan 

bemyndigande från EU.

När EU-rätten och de nordiska avtalen överlappar finns det två huvudsakliga sätt att lösa 

situationen. I det första lämnar EU-rätten utrymme för nordiskt samarbete genom särskilda 

lösningar. I det andra, mycket vanligare fallet får nordiskt samarbete ge vika och modifieras enligt 

EU-rättens krav.

***

I praktiken har det i vissa fall varit möjligt att fortsätta närmare samarbete mellan de nordiska 

länderna genom att EU-lagstiftningen innehåller en auktorisation för detta ändamål. Två EU-

förodrningar innehåller ett särskilt system för EU-auktorisation, med vars hjälp en medlemsstat kan 

auktoriseras att ingå eller ändra avtal med tredje land i vissa frågor som ingår i EU:s exklusiva 
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befogenhet.22 Av dessa förordningar är förordning 664/2009 om det familjerättsliga området 

relevant för det nordiska samarbetet, eftersom konventionen om indrivning av underhållsbidrag och 

konventionen om äktenskap, adoption och förmynderskap hör till förordningens 

tillämpningsområde. Detta innebär att om man skulle behöva ändra dessa konventioner måste de 

undergå ett förfarande för förhandsanmälan och auktorisation enligt förordningens bestämmelser. 

Ett vanligare sätt att beakta det nordiska samarbetet i EU:s regelverk är genom att i EU-

lagstiftningen införa antingen allmänna undantag för internationellt samarbete eller specifika 

undantag för det nordiska samarbetet. Undantagen har haft två olika sorters effekt. I EU-

lagstiftningen har man uttryckligen gjort det möjligt att tillämpa det nordiska avtalet istället för 

EU:s regler åtminstone när det gäller förordningen om underhållsbidrag.23 Ett undantag med 

motsvarande effekt, men som inte enbart begränsar sig till de nordiska avtalen, har antagits 

åtminstone när det gäller förordningen om delgivning av handlingar24 och bevisupptagning25. Det 

gemensamma för dessa undantag är att man i dem gör det möjligt att göra upp avtal som ytterligare 

förenklar eller underlättar det förfarande som avses i EU-lagstiftningen. Man kan alltså betrakta det 

som att undantagen främjar målen i EU:s regelverk genom att låta samarbetet mellan de nordiska 

länderna gå längre än vad som krävs enligt EU-lagstiftningen. 

Ett exempel ingår i EU:s färska förordning 2016/1103. Äktenskapskonventionen ändrades år 2006 

oberoende av EU-rätten, eftersom det då inte hade fastställts på EU-nivå vilken lag som skulle 

tillämpas på förmögenhetsförhållanden mellan makar. I det läget var de nordiska länderna fria att 

avtala om ändringar i konventionen enligt sin egen önskan. Å andra sidan visste man att det fanns 

planer på EU-nivå att reglera lagen som skulle tillämpas på förmögenhetsförhållanden mellan 

makar, så man var tvungen att beakta detta i ändringsavtalet.  Konventionens tillämpningsområde 

begränsades något med tanke på den eventuella utvecklingen på EU-nivå.26 Rådets förordning 

                                                
22 EU-domstolen konstaterade i sitt Lugano-yttrande 1/03 EU:C:2006:81 att EU hade fått exklusiv befogenhet att ingå 
internationella avtal med tredje land av samma typ som Luganokonventionen i frågor som påverkar bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 44/2001 (Bryssel I). Efter det bemyndigade rådet genom en förordning emellertid medlemsstaterna 
att använda denna befogenhet och skapade samtidigt en  mekanism med förhandsmeddelande som användes för att 
meddela kommissionen om avtalsändringar. Se förordningarna (EG) nr 662/2009 och (EG) nr 664/2009 (EUT 200, 
31.7.2009, s. 46–51).
23 Artikel 69(3) i förordningen om underhållsstöd (EG) nr 4/2009 (EUT L 7, 10.1.2009, s. 1–79).
24 Ett undantag enligt artikel 20(2) och 20(3) i förordningen om delgivning av handlingar (EG) nr 1393/2007 (EUT L 
324, 10.12.2007, s. 79–120) hänvisar inte särskilt till de nordiska länderna eller samarbetet mellan de nordiska länderna, 
men gör det möjligt att effektivisera förfarandena. 
25 Artikel 21 i förordningen om bevisupptagning (EG) nr 1206/2001 (EUT L 174, 27.6.2001, s. 1-24).
26 Bakgrunden till förhandlingarna om konventionen belyses i artikeln Helin, Markku ”Pohjoismaisen 
avioliittokonvention uudet määräykset” Lakimies 7–8/2008 s. 1045–1046.
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2016/1103 innehåller ett begränsat undantag som Sverige och Finland förhandlade för att kunna 

forstätta tillämpa de relevanta nordiska avtalen mellan Finland och Sverige. 27  Enligt Artikel 62(3),

Denna förordning ska inte hindra de medlemsstater som är parter i konventionen av den 6 

februari 1931 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande 

internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, 

reviderad 2006, i konventionen av den 19 november 1934 mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige innehållande internationella privaträttsliga bestämmelser om arv, 

testamente och boutredning, reviderad i juni 2012, och i konventionen av den 11 oktober 

1977 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om erkännande och verkställighet 

av domar på privaträttens område, att tillämpa dessa i den mån de föreskriver enklare och 

snabbare förfaranden för erkännande och verkställighet av domar i frågor rörande makars 

förmögenhetsförhållanden.28

EU-lagstiftningen innehåller också undantag som möjliggör en tillämpning av nordiska avtal, men 

trots vilka man ändå har behövt ändra ett nordiskt avtal så att bestämmelserna i avtalet 

innehållsmässigt motsvarar bestämmelserna i EU-rätten. Undantagens utformning varierar i 

omfattning. Vissa av undantagen gör det möjligt att tillämpa det nordiska avtalet i sin helhet, medan 

vissa endast gör det möjligt att tillämpa en del i avtalet istället för EU-lagstiftningen.29 Som 

undantag till huvudregeln tolkas de sannolikt mycket snävt. 

Det bör dock noteras att dessa exempel är få och de har krävt betydande insatser i EU-förhandlingar 

av de nordiska stater som deltagit i förhandlingarna. I fråga om familjerätt till exempel är det frågan 

om två EU-stater som förhandlar mot en överväldigande majoritet som sällan ser motiverade 

grunder för undantag. Att man når ett förhandlingsresultat som möjliggör den sortens arrangemang 

är därför allt annat än automatiskt. När det dessutom är frågan om två eller tre små EU-

medlemsstater kommer deras förhandlingsposition även annars med stora begränsningar som 

effektivt begränsar antalet nationella positioner som kan försvaras i förhandlingarna.

                                                
27 I Finlands statsråds kompletterande skrivelse till riksdagen har man tagit upp frågan om den nordiska konventionen. I 
skrivelsen konstateras det att man i förhandlingarna i nära samarbete med Sverige har strävat efter att man ska kunna 
fortsätta tillämpa de relevanta nordiska avtalen mellan Finland och Sverige (Kompletterande U-skrivelse 14.11.2013, 
OM2013-00359, U-ärende 8/2011).    
28 Förordning (EU) nr 2016/1103 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, 
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden (EUT L 183, 
8.7.2016, s. 1–29).
29 Förordning (EG) nr 2201/2003 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1–29); Mål C-435/06 'C' EU:C:2007:714, punkt 66.
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Det finns exempel på EU-lagstifning som innehåller ett separat undantag som gäller det nordiska 

samarbetet men som varit så snäva att de ändå krävt ändringar i de nordiska avtalen. 

Överenskommelsen om att upphäva passkontrollen vid de internordiska gränserna30 (1957) blev 

aktuell när de nordiska länderna började förhandla om deltagande i Schengensamarbetet och 

samtidigt önskade behålla den nordiska pass- och rörelsefriheten.31 Samtliga nordiska länder är 

medlemmar av Schengenkonventionen som integrerats i EU-rätten.32 Danmark deltar emellertid inte 

nödvändigtvis till fullo i implementeringen av de nya Schengenbestämmelserna. Man ville inte 

upphöra med det etablerade nordiska samarbetet, men såg det som en risk att de nordiska länderna 

blev isolerade och om man var utanför Europeiska unionens system.33 De nordiska länderna 

förhandlade tillsammans om villkoren för anslutning till Schengenområdet så att man kunde behålla 

den nordiska passunionen.34 I de relevanta Schengenavtalen konstateras det uttryckligen att den 

nordiska passunionen ska bevaras parallellt med Schengensamarbetet, förutsatt att det inte hindrar 

genomförandet av målen i Schengenavtalet.35 Den nordiska passkontrollöverenskommelsen ansågs 

få en självständig betydelse åtminstone när det gäller harmonisering av visumprinciperna, 

återtagningsplikten och informationsutbytet.36 Schengenregelverket började tillämpas för de 

nordiska ländernas del i mars 2001,37 vilket krävde ändringar i den nordiska överenskommelsen38

för att anpassa den till utvecklingen i EU och därigenom sträva efter att avlägsna eventuella 

konflikter mellan överenskommelsen och Schengen- eller EU-samarbetet. Därtill har 

överenskommelsen fått en klausul som blickar framåt och säger att de nordiska länderna genom 

inbördes förhandlingar gemensamt ska utreda och lösa situationer där EU:s regelverk utvecklas i en 

riktning som är oförenlig med den nordiska överenskommelsen.

                                                
30 Överenskommelsen är en del av den så kallade nordiska passunionen, vilken avser helheten som utgörs av denna 
överenskommelse och protokollet angående befrielse för medborgare i Sverige, Danmark, Finland och Norge från att 
under uppehåll i annat nordiskt land än hemlandet inneha pass och uppehållstillstånd.  
31 RP 20/1998 rd, s. 7–8. 
32 Se protokoll nr 19 om Schengenregelverket som en del av Europeiska unionen samt Danmarks särställning även i 
detta avseende, protokoll nr 22 om Danmarks ställning (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390) s. 290 och 299.
33 RP 20/1998 rd, s. 7–8.
34 Se närmare under avsnitt 3.3 nedan.
35 Se Artikel 5 i Finlands anslutningsavtal. Motsvarande formulering användes också i Sveriges och Danmarks 
anslutningsavtal. En bestämmelse med något annorlunda formulering, men med samma sakinnehåll ingår i Islands och 
Norges samarbetsavtal. Se även protokoll nr 19 om Schengenreglverket införlivat inom Europeiska unionens ramar
(EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390) s. 290.
36 Ibid., s. 18. Se motsvarande även i Wenander, Henrik 2014, s. 107, som anser att det nordiska samarbetet fortfarande 
går längre än EU-samarbetet på området.  
37 EUT L 309, 9.12.2000, s. 24–28. 
38 See artikel 2 och 3 i det ändrade avtalet. 



11

Den andra ändringen av äktenskapskonventionen (2001) förorsakades av Bryssel II-förordningen39

vars bestämmelser om internationellt behörig domstol i äktenskapsmål och vissa frågor gällande 

vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn överlappade delvis med 

äktenskapskonventionen.40 Enligt en uttrycklig bestämmelse i förordningen ersatte den för 

medlemsstaternas del konventioner som ingåtts mellan två eller flera medlemsstater om frågor som 

regleras i förordningen och som gällde när förordningen trädde i kraft.41 Det skulle alltså ha 

inneburit att Finland och Sverige inte i sina inbördes förhållanden skulle ha kunnat tillämpa 

äktenskapskonventionen. Bryssel II-förordningen tillämpades inte i Danmark. Förordningen ansågs 

inte ändra situationen för Sverige och Finland i relation till Island och Norge, för vilkas del 

äktenskapskonventionen kunde fortsätta att tillämpas. Finland och Sverige förhandlade om ett 

undantag enligt vilket de kan avge en förklaring om att de tillämpar den nordiska 

äktenskapskonventionen på sina inbördes förhållanden i stället för förordningen. Båda 

medlemsstaterna förklarade enligt undantaget att de tillämpar äktenskapskonventionen.42 Enligt 

undantaget ska principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet iakttas när det gäller 

unionens medborgare. I den nordiska konventionen ingick en bestämmelse som byggde på 

medborgarskap och som ansågs diskriminerande. Den nordiska konventionen ändrades gällande 

myndigheters befogenhet att pröva hem- eller äktenskapskillnad om båda makarna är medborgare i 

en fördragsslutande stat och de har sitt hemvist i en fördragsslutande stat samt om vissa anslutande 

frågor.43 Därtill beaktades i undantaget i förordningen även den nordiska konventionens kommande 

utveckling som måste vara i linje med EU-förordningens regler. Förordningen ersattes kort därefter 

med den nya Bryssel IIa-förordningen44. Den nya förordningen innehåller motsvarande undantag 

för Finlands och Sveriges del.45

Konventionen om arv, testamente och boutredning (1934) ändrades år 2012 eftersom dess 

bestämmelser ansågs vara delvis föråldrade. Ändringsöverenskommelsen gäller i huvudsak reglerna 

för lagval. Eftersom Finland och Sverige även måste tillämpa bestämmelserna i EU:s 

arvsförordning från 201246 om tillämplig lag, ändrades bestämmelserna i den nordiska 

                                                
39 Förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 160, 30.6.2000, s. 19–36).  
40  RP 67/2001 rd, s. 4.
41 Punkt 1 artikel 36 i förordningen.
42 RP 67/2001 rd, s. 4. Undantaget för Finlands och Sveriges del ingår i förordningen artikel 36, punkt 2.
43 RP 67/2001 rd, s. 4.
44 Förordning (EG) nr 2201/2003 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1–29). 
45 Se artikel 57 i förordningen. Undantaget i Bryssel IIa-förordningen har behandlats av EU-domstolen i 
förhandsavgörandemålet C-435/06 ’C’ EU:C:2007:714, där undantaget tolkades snävt. 
46 Förordning (EU) nr 650/2012 (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107–134).
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arvskonventionen så att den till sitt sakinnehåll motsvarar reglerna i denna förordning, men ett 

enhetligt förfarande ändå bibehölls mellan alla nordiska länder.47 Ett begränsat undantag som gäller 

Finland och Sverige infördes dock i EU:s arvsförordning48 som möjliggör det att i vissa frågor i 

stället för förordningen tillämpa den nordiska arvskonventionen (artikel 75). EU:s arvsförordning 

har påverkat utformningen av konventionen på många sätt. I ändringsöverenskommelsen 

konstateras det uttryckligen att EU-förordningen har företräde.49 Därtill har konventionen 

innehållsmässigt gjorts förenlig med EU-förordningen.50 Därutöver har man vid utformningen av 

konventionen varit tvungen att beakta undantaget som gäller Finland och Sverige i EU:s 

arvsförordning, vilket gör det möjligt att ändå tillämpa arvskonventionen. Nordiska 

ändringsöverenskommelsen säkerställde ändå bevarandet av det gemensamma nordiska 

avtalssystemet, om än i en mer begränsad form än förr. Därtill möjliggör konventionen 

fortsättningsvis rörligheten för beslut som gäller arv mellan de nordiska länderna.51  

***

När det nordiska avtalen och EU-rätten krockar är den mycket vanligare lösningen att de nordiska 

arrangemangen får ge till vika. Det finns ett antal nordiska avtal som ändrats innehållsmässigt för 

att motsvara EU-lagsiftningen efter den 1 januari 1995 eller som kompletterar EU-lagstiftningen. 

För dessa avtal kan man grovt taget urskilja två olika sätt att arrangera förhållandet mellan EU-

reglerna och reglerna i de nordiska avtalen: innehållet i det nordiska avtalet har bearbetats så att det 

i sin helhet motsvarar unionens lagstiftning eller EU-reglerna har införlivats i det nordiska avtalet 

och samtidigt har EU-reglernas tillämpningsområde utvidgats eller kompletterats. Det centrala i 

lösningarna är att avtalets innehåll i praktiken har reviderats så att det motsvarar EU-lagstiftningen. 

Den första ändringen av äktenskapskonventionen och överenskommelsen om samordning av 

pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar är avtal genom vilka ett nordiskt avtal har ändrats för 

att innehållsmässigt överensstämma med EU:s lagstiftning. Mekanismerna som tillämpats i dessa 

två avtal för att anpassa innehållet skiljer sig dock i viss grad från varandra. 

                                                
47 RP 361/2014 rd, s. 5.
48 Se närmare om den finska och svenska traditionen om att bevara en specialställning i familje- och arvsfrågor i 
Jänterä-Jareborg, Maarit 2015 och Jänterä-Jareborg, “Överenskommelsen av den 1 juni 2012 om ändring av den 
nordiska arvskonventionen” i verket Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden (TemaNord 2013:517).
49 Artikel 1 i konventionen.
50 Se närmare RP 361/2014 rd, s. 10.
51 ibid., s. 7.
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Den nordiska äktenskapkonventionen (1931)52 överlappar till viss del med EU-lagstiftningen. Enligt 

artikel 71 i Bryssel I-förordningen”Denna förordning skall inte inverka på konventioner som 

medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller 

erkännande eller verkställighet av domar”. Därigenom kunde bestämmelserna i 

äktenskapskonventionen tillämpas mellan de nordiska länderna. Bestämmelserna i den nordiska 

konventionen betraktades dock som föråldrade och Bryssel- och Luganokonventionerna ansågs 

kunde bättre trygga ställningen för den som har rätt till underhållsbidrag. I och med att dessa 

bestämmelser avlägsnades från äktenskapskonventionen kunde man i Norden tillämpa Lugano- och 

Brysselkonventionerna i dessa frågor.53

Överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar (1973/2001) 

ämnar att säkerställa att frågan om pension inte ska hindra övergång från anställning med rätt till 

statlig pension i ett nordiskt land till en likadan anställning i ett annat nordiskt land.54 Den 

ursprungliga överenskommelsen (1973) ansågs strida delvis mot EU-lagstiftningen, speciellt EU:s 

förordning om social trygghet.55 Den centrala utgångspunkten i förordningen om social trygghet var 

att pensionstagarna får sin pension separat från respektive stat där de arbetat, medan den nordiska 

överenskommelsen gick ut på att pensionen i sin helhet beviljas av det sista landet där man arbetat, 

även för den tid man arbetat i andra länder. Bland annat av denna orsak ansågs det nödvändigt att 

förhandla fram en ny överenskommelse.56  Den nordiska överenskommelsen anpassades 

innehållsmässigt till EU-förordningen och överenskommelsen innehåller också en klausul som ger 

tillämpningen av EU-förordningen företräde.57

I konventionen om social trygghet och i överenskommelsen om en gemensam nordisk 

arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården har EU-reglerna införlivats i det nordiska avtalet och 

därutöver har innehållet i EU:s regelverk utvidgats eller kompletterats. För båda avtalens del har 

EU-reglerna kommit att i allt större grad omfatta avtalets område. Behovet att förnya konventionen 

                                                
52 Konvention, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, 
avslutad i Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, Island, Danmark, Norge och Sverige, samt därtill hörande 
slutprotokoll och notväxling av den 9 juni 1931 mellan Finlands och Danmarks regeringar
53 ibid., s. 4-5. Om särskilda bestämmelser om erkännande inte hade lagts till i den nordiska konventionen, skulle de 
europeiska konventionenerna tillämpats på erkännande, vilket skulle ha lett till att man blivit tvungen att avstå från 
automatiskt erkännande. Se även Helin, Markku ”Pohjoismaisen avioliittokonvention uudet määräykset”, Lakimies 7–
8/2008 s. 1044–1045.
54 RP 172/2001 rd, s. 1. 
55 Förordning (EEG) nr 1408/71 (EUT L 149, 5.7.1971, s. 2–50).
56 RP 172/2001 rd, s. 1–2.
57 See tredje stycket i artikel 1, 5 och 9 i överenskommelsen, vilka innehåller specificerande bestämmelser.
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om sociala tjänster har dock nyligen utretts i synnerhet ur EU-rättslig synvinkel iom. att EU-

lagstiftningen har utvecklats i en sådan riktning att den även omfattar regler som ingår i 

tillämpningsområdet för den nordiska konventionen.58 Överenskommelsen om gemensam nordisk

arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvådspersonal (1993) ämnar att säkerställa en tillräcklig 

utbildningskapacitet för de nämnda yrkesgrupperna i Norden samt en så enhetlig utbildning och 

lagstiftning som möjligt.59 Innehållsmässigt kompletterar överenskommelsen EU-lagstiftningen 

exempelvis med bestämmelser som gäller reglerade yrkesgrupper och specialistkompetenser som 

inte omfattas av reglerna i EES-avtalet.60 De finska myndigheterna har dock inom ramen för ett EU 

Pilot-förfarande nyligen korresponderat med kommissionen om den nordiska överenskommelsens 

relation till EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och den allmänna principen om 

icke-diskriminering.61 Saken har inte gått vidare efter EU Pilot-förfarandet. Nordiska ministerrådet 

har nyligen fattat beslut om en revision av överenskommelsen. Avsikten är att som utgångspunkt 

för erkännande av examina ta EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. Vissa examina 

som avläggs på Grönland respektive Färöarna ingår inte i direktivets tillämpningsområde. 

Överenskommelsen omfattar i framtiden enbart ömsesidigt erkännande av dessa examina i Norden. 

Lösningen är ett exempel på en nordisk överenskommelse där EU:s regelverk i huvudsak har 

kommit att omfatta områden för den nordiska överenskommelsen men EU-reglerna kompletteras 

med en nordisk överenskommelse för att säkerställa Grönlands och Färöarnas möjlighet att tillämpa 

reglering. Huruvida en dylik lösning är förenlig med EU-rätten är formellt sett en öppen fråga, men 

man kan förhålla sig skeptiskt till lösningen speciellt i ljuset av EU-domstolens senare rättsspraxis 

som diskuteras nedan.

Konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk 

arresteringsorder, 2005)62 är ett exempel på den samnordiska lagstiftningstraditionen som inte 

                                                
58 Se Stoor, Håkan ”Översyn av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster”, januari 2015, i 
synnerhet s. 12-18. I rapporten analyseras i detalj konventionens förhållande till EU-lagstiftningen och möjligheter att 
ändra konventionen.
59 RP 215/1993 rd, s. 1. 
60 Ibid., s. 4. Även i överenskommelsen preambel behandlas överenskommelsens förhållande till EU-förordningen 
ingående. 
61 Finlands svar till kommissionen inom EU-Pilot-förfarandet 22.8.2013 (dokumentreferens STM2013-00256) och 
29.10.2013 (dokumentreferens STM2013-00304).  
62 Se även Suominen, Annika “The Nordic Arrest Warrant finally in force” European Criminal Law Review. 1/2014, s. 
41–45.
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bygger på formella mellanstatliga avtal.63 I detta fall förnyades dock den samnordiska lagstiftingen 

som tillämpats sedan 1960-talet.64 Konventionen har ett samband med EU-lagstiftningen, eftersom 

EU-medlemsstaterna i princip sinsemellan tillämpar den europeiska arresteringsordern.65 EU-

lagstiftningen utgjorde den centrala inspirationen för revideringen av den nordiska arresterings- och 

överlämningslagstiftningen samt modell för regelverket.66 Mellan de nordiska länderna tillämpar 

man den nordiska arresteringsordern (artikel 1) som ersätter den europeiska arresteringsordern. 

EU:s rambeslut om den europeiska arresteringsordern möjliggör uttryckligen på vissa villkor att 

tillämpningen av gällande avtal fortsätter eller att nya avtal ingås.67 Syftet med den nordiska 

konventionen var uttryckligen att underlätta och förenkla förfarandet och förutsättningarna för 

överlämnande är lägre än vid överlämningar som görs på grundval av det europeiska rambeslutet.68

Det finns även andra avtal som sakmässigt kompletterar EU:s regelverk. Till exempel avtalet enligt 

förordningen om internationell persontransport med buss (2003)69 är ett modellexempel på en 

situation där man inom det nordiska samarbetet har utnyttjat den uttryckliga möjligheten som EU-

lagstiftningen ger att ingå avtal som går längre i samarbetet än EU-reglerna. Avtalet har en tydlig 

koppling till EU-förordningen om internationell persontransport med buss70 som reglerar bland 

annat kravet på kontrolldokument vid tillfällig trafik, pendeltrafik med logi och annan trafik som 

inte kräver tillstånd.71 Förordningen ger medlemsstaterna möjlighet att ingå bilaterala och 

multilaterala avtal om ytterligare liberalisering av trafik som omfattas av förordningen, särskilt i 

fråga om tillståndssystemet och om förenkling eller avskaffande av kontrolldokument. Syftet med 

nordiska avtalet är att undanta avtalsländerna från kravet att färdblad ska medföras i fordonet enligt 

artikel 11 i EU-förordningen. 

                                                
63 Den samnordiska lagstiftningstraditionen ligger även som bakgrund till lagen om samarbete mellan Finland och de 
övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (Finlands Författningssamling 326/1963) som dock tills 
vidare inte har förnyats genom avtal utan genom ändringar i lagstiftningen. Se exempelvis RP 97/2014 vp, s. 3. 
64 RP 51/2007 rd, s. 4–5. Den samnordiska överlämningslagstiftningen som gällde tidigare utgick inte från ett avtal 
mellan staterna, utan det var fråga om nationella lagar som gällde med motsvarande innehåll i samtliga nordiska länder. 
Förfarandet enligt konventionen ersatte lagen som gällde tidigare.
65 Rådets rambeslut 2002/584/RIF, (EUT L 190, 18.7.2002, s. 1–20). 
66 Sveriges regerings proposition 2010/11:158 s. 39. 
67  Se andra stycket i punkt 2 i rambeslutets artikel 31.
68 RP 51/2007 rd, s. 6.
69 Avtal mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik med buss inom 
Norden enligt artikel 18 (1) i Rådets förordning nr 684/92 (EEG) av den 16 mars 1992, ändrad genom Rådets 
förordning nr 11/98 (EG) av den 11 december 1997, om gemensamma regler för internationell persontransport med 
buss.
70 Förordning (EEG) nr 684/92 (EUT L 74, 20.3.1992, s. 1–9).
71 Denna förordning har ändrats med förordning (EG) nr 11/98 (EUT L 4, 8.1.1998, s. 1–9) där exempelvis begreppet 
kontrolldokument har ändrats till färdblad. 
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***

De flesta ändringar som hittills gjort i de nordiska avtalen har handlat om tekniska ändringar där 

vissa bestämmelser i de nordiska avtalen entydigt har behandlat samma frågor som omfattas av EU-

lagstiftningen. Denna sorts teknik har också möjliggjorts av att EU-kommissionen inte haft särskilt 

stort intresse att granska existerande nordiska lösningar. 

EU-domstolens nyare rättspraxis väcker dock allvarliga frågor om huruvida den teknik som hittills 

tillämpats är förenlig med EU-rättens krav. Denna slutsats följer speciellt från EU-domsstolens 

yttrande 1/13 i fråga om Haagkonventionen. Yttrandet är av särskild relevans för många nordiska 

avtal eftersom det handlar om befogenheten att utvidga tillämpningen av EU:s regelverk till tredje 

stater. I detta sammanhang gav EU-domstolen Artikel 3.2 en bred tolkning: 

Eftersom unionen endast har tilldelade befogenheter, måste en befogenhet, och i synnerhet en 

exklusiv befogenhet, grunda sig på en konkret helhetsbedömning av förhållandet mellan det 

planerade internationella avtalet och gällande unionsrätt. De områden som omfattas av 

unionsbestämmelserna respektive av bestämmelserna i det planerade avtalet ska beaktas vid 

bedömningen och dessutom ska den möjliga utveckling som kan förutses samt beskaffenheten 

och innehållet i dessa regler och bestämmelser beaktas. Syftet med detta är att kontrollera 

huruvida det ifrågavarande avtalet kan inverka menligt på den enhetliga och konsekventa 

tillämpningen av unionsbestämmelserna och hindra de system som inrättats genom dessa 

bestämmelser från att fungera väl. 72

I yttrande 1/13 granskade EU-domstolen huruvida beslutet att anta nya medlemmar till 

Haagkonventionen föll under Unionens exklusiva befogenhet pga att beslutet kunde ‘påverka 

gemensamma regler eller påverka räckvidden av dessa. EU-domstolen fann att bestämmelserna i 

EU-förordningen ”till stor del” (och alltså inte i sin helhet) omfattade de båda förfaranden som 

regleras i 1980 års Haagkonvention. Unionens regler ska därför anses omfatta hela 

konventionen.73 Enligt domstolen fanns det en ”risk för att räckvidden och verkan hos de 

gemensamma regler som fastställs i den påverkas av att medlemsstaterna godtar tredjelands 

anslutning till 1980 års Haagkonvention på olika sätt”. 74 Av denna orsak kan exklusiv befogenhet 

                                                
72 Yttrande 1/13 at [74].  
73 ibid at [75]-[83].
74 ibid at [88].
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också bli aktuell pga att avtalsparterna ändras och även i förhållande till en konvention som 

substansmässigt är mera omfattande än EU:s regelverk. Det fanns en risk för att EU-fördningen 

”inte skulle tillämpas enhetligt och konsekvent om inte unionen utan medlemsstaterna hade 

befogenhet att godta eller inte godta ett nytt tredjelands anslutning till 1980 års Haagkonvention. 

Detta gäller särskilt reglerna om samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter […].75

Yttandet är av hög relevans för många nordiska lösningar som är i kraft. Som exempel kan nämnas

Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvådspersonal som 

komissionen tidigare uttryckt oro över och som det finns planer på att revidera. Avsikten är att som 

utgångspunkt för erkännande av examina ta EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Tanken är att EU-reglerna i framtiden skulle kompletteras med en nordisk överenskommelse för att 

säkerställa Grönlands och Färöarnas möjlighet att tillämpa reglering. En dylik lösning motsvarar till 

sin logik den som EU-domstolen granskade i Yttrande 1/13 och som ansågs strida mot EU-rätten. 

Domslutet är också relevant för Avtalet om samarbete i konkurrensfrågor (2001/2003) mellan 

Danmark, Island, Norge och Sverige som gäller samarbete mellan parternas konkurrensmyndigheter 

och i synnerhet informationsutbyte. I svenska regeringspropositionen framgår det att en av 

remissinstanserna har fäst uppmärksamhet vid behovet att analysera avtalets relation till EU-

lagstiftningen. I den svenska regeringspropositionen konstateras det att EU-regleringen endast 

gäller utbyte av information för tillämpningen av vissa artiklar i fördraget medan det för en effektiv 

konkurrensövervakning är viktigt att konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna ges goda 

förutsättningar att utbyta information också utanför ramarna för EU-samarbetet. Det konstateras 

uttryckligen i regeringens proposition att avtalet inte anses stå i konflikt med EU-lagstiftningen.76

Avtalet är dock intressant ur ett befogenhetsperspektiv, eftersom konkurrenspolitik på den inre 

marknaden ingår i unionens exklusiva befogenheter. Efter Yttrande 1/13 kan man med starka 

grunder bestrida tolkningen som år 2002 gjordes i svenska regeringspropositionen. 

***

Eftersom EU:s grundfördrag inte innehåller särskilda undantag för nordiskt samarbete, löser man de 

nordiska avtalens förhållande till EU-lagstiftningen genom att för varje avtal för sig utvärdera 

effekterna av EU:s bestämmelser på det enskilda avtalet. I praktiken visar erfarenheterna att på 

                                                
75 ibid at [89].
76 Sveriges regerings proposition 2002/03:134, s. 5–6.  
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områden som regleras mera omfattande i EU har det i praktiken varit svårt att uppnå lösningar för 

att låta det gemensamma nordiska regelverket avvika från EU-lagstiftningen, såvida inte det 

nordiska regelverket i praktiken utvecklar EU:s bestämmelser i riktning mot EU:s mål. Exempelvis 

på områdena rättsligt samarbete och harmonisering av socialskyddet har det under de senaste tjugo 

åren uppstått många överlappningar mellan de EU-rättsliga och nordiska bestämmelserna. I 

praktiken har detta inneburit att EU-rätten har kommit att sätta agendan för innehållet i det nordiska 

samarbetet på dessa områden. Det har dock bara framkommit ett tillfälle då kommissionen har utrett 

om det nordiska avtalet är förenligt med EU-rätten. 

Att sammanjämka målen för det nordiska samarbetet med de EU-rättsliga skyldigheterna har i 

praktiken ofta krävt ändringar i nordiska avtal så att regelverket till sitt innehåll motsvarar EU-

lagstiftningen. Det innebär att innehållet i det nordiska avtalet fastställs i EU:s 

lagstiftningsförfarande mellan EU-staterna och att det nordiska avtalet i praktiken bara handlar om 

att utvidga dessa bestämmelser så att de också tillämpas i de nordiska länder där EU:s regelverk 

annars inte hade tillämpats samt på Grönland och Färöarna. På det sättet har man kunnat bibehålla 

en enhetlig nordisk lagstiftning i de fall då man ansett att det är nödvändigt. Man kan dock 

ifrågasätta dylika arrangemangen förenlighet med EU-rätten speciellt i ljuset av EU-domstolens 

senare rättspraxis. Det är också viktigt att observera att den ”nordiska lagstiftningsautonomin” i 

dessa fall i praktiken ändå har gått förlorad på grund av påverkan av EU-rätten. På det sättet har det 

nordiska avtalet främst gjort det möjligt att utvidga lösningar som fastställs inom EU:s institutioner 

till alla de nordiska länderna. Det är tydligt att bland annat de respektive nordiska ländernas olika 

positioneringar i förhållande till EU påverkar vilken rättslig eller politisk betydelse man ger dessa 

arrangemang.  

Även mera allmänt kan man fråga sej om EU-domstolens omfattande tolkning av EU:s exklusiva 

befogenhet tillsammans med principen om EU-rättens företräde I praktiken betyder att EU-rätten 

påverkar nordiska arrangemang på ett mycket mera omfattande sätt än vad man hittills tänkt. Man 

kan ifrågasätta till exempel de lösningar som bygger på principen om ett mera utvecklat samarbete 

mellan de nordiska länderna inom de områden som omfattas av EU:s regelverk men utan ett särskilt 

bemyndigande från EU. 

Som bäst pågår ett nordiskt forskningsprojekt som gäller användningen av administrativa påföljder.

I Finland har arbetet kopplats till en arbetsgrupp som har som uppgift att bereda en allmän lag om 

administrativa påföljder av straffkaraktär. Med administrativa påföljder av straffkaraktär avses 
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bland annat olika överträdelse- och påföljdsavgifter, såsom konkurrensbrottsavgifter eller 

kontrollavgifter i kollektivtrafiken, och som används i allt större utsträckning inom olika 

förvaltningsområden, inklusive EU:s regelverk. Det är en öppen fråga hur existerande EU-

lagstiftning begränsar möjligheterna till nationell lagberedning eller nordiskt samarbete inom 

området.   

Finns det en framtid för nordiskt rättsligt samarbete? Tanken om att ge upp det nordiska samarbetet 

ter sig onödigt pessimistisk. Det finns även aktuella förslag att utveckla nordiskt samarbete vidare.77

Det är dock tydligt att möjligheterna till nordiskt samarbete minskar i och med att EU-rätten 

utvecklas och EU-lagstiftningen utvidgas till nya områden. Artikeln visar dock också att man i 

praktiken hittat möjligheter att jämka samman det nordiska samarbetet och samarbetet inom ramen 

för EU i de fall då man har kunnat uppnå ett mervärde med det nordiska samarbetet. EU-domstolens 

senare rättspraxis har dock krympt detta utrymme ytterligare. 

Det finns fortfarande utrymme för att ingå nordiska avtal i synnerhet på områden inom vilka EU:s 

befogenhet är svag eller inom vilka EU endast har varit verksamt i begränsad omfattning. Sådana 

samarbetsområden är till exempel utbildning och kultur där man fortsättningsvis finner utrymme för 

bindande nordiskt samarbete. Inom rättsligt samarbete, trafik och sociala frågor utvecklas EU-rätten 

kontinuerligt och således minskar utrymmet för nordiska lösningar. Detta gäller även miljövård där 

EU:s regelverk ofta bygger på minimiregler, men där EU-reglerna omfattar ett allt större område. 

Nordiskt samarbete har dock alltid tagit även andra än rättsligt bindande former i form av politiska 

deklarationer och ställningstaganden. Dessa är fortsättningsvis möjliga och kan användas även inom 

de områden där EU har stark befogenhet till exempel för att definiera gemensamma nordiska mål. 

Såtillvida kan man tänka sig att nordiskt samarbete ändrar form från att vara rättsligt bindande till 

samarbete av mera politisk karaktär.  

                                                
77 Se Kaisa Korhonen, ”The blueprint for a Nordic federation. Selected thoughts for reinforcing Nordic cooperation”, 
FIIA Comment 8/2010; “Haglund driver på delat nordiskt medborgarskap”, publicerad i Hufvudstadsbladet 23.10.2015.  




