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1. AFGRÆNSNING AF EMNET

Forholdet mellem det nordiske lovsamarbejde og EF har været
behandlet på flere nordiske juristmøder — på det seneste møde i
Helsingfors som en del af „Den nordiske retsenheds problem i
dag".1) Da styret for De nordiske Juristmøder besluttede at optage
emnet som et særskilt punkt på mødet her i Reykjavik, skete det
formentlig i forventning om, at erfaringerne fra de to første år af
Danmarks medlemskab ville give et fastere grundlag for diskus-
sionen. Denne forventning er næppe indfriet.

På den ene side kan der kun på enkelte retsområder (især aktie-
selskabsretten og konkurslovgivningen) nævnes eksempler på, at
Danmark har måttet ændre bestemmelser, som var tilblevet i nor-
disk samarbejde, eller har måttet udskyde gennemførelsen af et
fællesnordisk lovgivningsprojekt for at afvente et igangværende
harmoniseringsarbejde i EF. Disse hidtidige virkninger af en til-
slutning til fællesskaberne var forudset, inden de enkelte nordiske
lande traf beslutning om formen for deres tilknytning til EF.

På den anden side er erfaringerne fra de to første år ikke nød-
vendigvis afgørende for vurderingen af situationen på længere sigt.
Udgangspunktet for udvælgelsen af de områder, hvor ensartet eller
harmoniseret lovgivning anses for ønskelig, har inden for det nor-
diske samarbejde og inden for EF været så forskelligt, at en hurtig
konfrontation for en nøgtern betragtning på forhånd måtte anses
for usandsynlig. Det har imidlertid længe været ventet, at regelfast-
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sætteisen inden for EF efterhånden ville udstrække sig til nye om-
råder af betydning for det fælles markeds funktion. Da der samtidig
kan spores tendenser til at koncentrere det nordiske lovsamarbejde
om emner, der har særlig praktisk betydning for samkvemmet mel-
lem landene, må det forudses, at arbejdsfelterne for de to former
for samarbejde fra hvert sit udgangspunkt efterhånden kan nærme
sig hinanden med deraf følgende større risiko for overlapning
mellem konkrete projekter for ensartet eller harmoniseret regel-
fastsættelse. Som eksempler på nye lovgivningsområder, hvor denne
risiko kan blive aktuel, er der særlig anledning til at nævne for-
brugerbeskyttelse og miljøværn. Heller ikke i denne henseende er
forholdene dog blevet væsentlig mere afklarede i tiden siden Dan-
marks tiltrædelse af EF. De alvorlige akutte problemer, som fælles-
skaberne har stået over for — valutakriserne, energikrisen, infla-
tionen, landbrugspolitikkens delvise sammenbrud, Storbritanniens
krav om genforhandling og den deraf følgende usikkerhed om hold-
barheden af de nye landes medlemskab — har ikke levnet megen tid
til det mere langsigtede harmoniseringsarbejde. En ny oversigt over
retsområder, hvor der foregår bestræbelser på harmonisering såvel
inden for EF som inden for de nordiske lande, vil ikke afgørende
adskille sig fra den, som professor von Eyben udarbejdede til brug
for mødet i Helsingfors.2)

Tiden siden det seneste juristmøde har derfor ikke givet noget
væsentlig bedre grundlag for et forsøg på at vurdere, i hvilket om-
fang et nordisk lands medlemskab af EF begrænser dets mulighed
for fortsat deltagelse i det nordiske lovsamarbejde. I øvrigt er denne
synsvinkel af andre grunde for snæver. Retsudviklingen inden for
EF på områder, der ikke er uløselig knyttet til eksistensen af et
fælles marked, vil få indflydelse ikke blot på et nordisk medlems-
land, men også på de andre nordiske lande. Nordisk lovgivning har
altid været åben for impulser udefra — først og fremmest fra netop
de andre europæiske lande, der nu er medlemmer af EF. Få er de
nordiske betænkninger, som ikke indeholder udførlige redegørelser
for retstilstanden i en række af disse lande, og hvis forslag ikke er
påvirket af retlige synspunkter og tendenser i dem. Det forhold,
at retsudviklingen i de pågældende lande på et givet område frem-
over vil ske i form af ensartet eller harmoniseret regelfastsættelse
inden for rammerne af EF, vil snarere styrke end svække denne
påvirkning af den nordiske lovgivning på området.
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Men selv om synsvinklen udvides til at omfatte EF-samarbejdets
betydning for det nordiske lovsamarbejde som helhed, må diskus-
sionen føres på grundlag af et stort set uændret materiale. Hvis en
fornyet diskussion af emnet skal kunne bringe os videre, tror jeg
derfor, det er nyttigt at tage tråden op fra de indlæg på siste møde
— jeg tænker her især på statsråd Lidboms3) og professor von
Eybens4) — der var inde på de nordiske landes mulighed for at på-
virke retsudviklingen i EF. På dette område er der siden mødet i
Helsingfors fremkommet nye oplysninger i forbindelse med den
europæiske justitsministerkonference i Stockholm i juni 1973, hvor
diskussionen om hovedemnet — Europarådets fremtidige rolle på
det juridiske område — koncentreredes om de øvrige Europaråds-
landes mulighed for at deltage i samarbejdet mellem EF-landene
om emner af fælles interesse.

Også af andre grunde forekommer det mig naturligt at inddrage
dette aspekt i diskussionen. Netop fordi udviklingen uden for
Norden spiller en stadig større rolle for de nordiske lande, har
disses samvirke i internationale organisationer gennem de senere år
indtaget en stadig større plads i det nordiske samarbejde også på
det juridiske område. Det forhold, at retsudviklingen i en række
europæiske lande på væsentlige sagsområder ikke længere vil være
et rent internt anliggende i disse lande, men foregå inden for ram-
merne af en international organisation, må under alle omstændig-
heder forøge kontaktfladerne også i forhold til de lande, der står
uden for organisationen — og da især for dem, der opretholder
snævre forbindelser med et eller flere af medlemslandene. Nordisk
ret har på flere områder karakter af en mellemproportional mellem
angelsaksisk og kontinental ret og skulle allerede som sådan have
gode chancer i et fællesskab, hvor begge disse retssystemer er re-
præsenteret. Vi bør da heller ikke i denne kreds tvivle på, at det
nordiske lovsamarbejde har ført til resultater af en sådan kvalitet,
at de alene i kraft af denne kan gøre sig gældende i et videre euro-
pæisk samarbejde. Det er derfor afgørende, at EF præsenteres for
disse resultater.

En sådan præsentation vil allerede ske gennem Danmarks med-
lemskab. Jeg skal i slutningen af dette indlæg beskæftige mig nær-
mere hermed. Det er imidlertid klart, at påvirkningsmulighederne
ville øges, hvis også andre nordiske lande — i overensstemmelse med
de tanker, som statsråd Lidbom udkastede i sit indlæg på mødet
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i Helsingfors5) — kunne medinddrages i forberedelsen af regeldan-
nelsen i EF på områder af fælles interesse for Norden og EF. Den
væsentligste del af mit oplæg vil derfor behandle mulighederne
herfor.

Denne udvidelse af emnet indebærer ikke blot en yderligere syns-
vinkel, men også en ny taktik. Det drejer sig her om det for moderne
nordboer uvante, at tænke i offensive baner.

Enhver offensiv forudsætter omhyggelig rekognoscering. Efter i
næste afsnit at have gjort brug af det allerede tilgængelige efterret-
ningsmateriale fra den europæiske justitsministerkonference, vil jeg
i det følgende afsnit gå i gang med den egentlige spionage, der i
første række vil omfatte EF's lettere tilgængelige grænseegne, og der-
efter vil blive rettet mod det vanskeligt fremkommelige bagland.

Enhver efterretningsvirksomhed står og falder med pålidelig-
heden af de meddelte oplysninger. Det er katastrofalt, hvis der
tegnes et for optimistisk billede af mulighederne for hurtig frem-
rykning. Fremstillingen vil derfor fortrinsvis beskrive de forventede
vanskeligheder og snarere understrege end undervurdere dem.

Jeg håber, man tilgiver mig disse martialske lignelser, og at de
ikke stemmer forventningerne for højt. Der bliver ikke afsløret
nogen hemmelighed i det følgende, og jeg forestiller mig ikke, at
Danmark skal fungere som Nordens trojanske hest i EF. Det er
imidlertid i hele Europas interesse, at forskellen i det økonomiske
samarbejdes intensitet ikke bryder sammenhængen i den europæiske
retsudvikling, og enhver mulighed for at undgå dette må nøje
undersøges. Intet land kan have større tilskyndelse hertil end Dan-
mark.

2. DEN EUROPÆISKE JUSTITSMINISTER-
KONFERENCE I STOCKHOLMS)

Muligheden for en åbning af EF-samarbejdet har stor interesse
ikke blot for de nordiske lande, men også for en række andre lande,
først og fremmest de øvrige lande i Europarådet, hvor EF-landene
ved udvidelsen kom i flertal. Det var derfor naturligt, at de nor-
diske lande i særlig grad koncentrerede sig om dette spørgsmål
under forberedelserne til den europæiske justitsministerkonference
i Stockholm i juni 1973, hvor hovedemnet var Europarådets frem-
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tidige rolle på det juridiske område. Resultatet af diskussionen om
dette emne er nedfældet i bilaget til resolution nr. 1 fra konferen-
cen, og dette dokument beskæftiger sig da også først og fremmest
med relationerne mellem Europarådet og det udvidede EF.

Ved forberedelsen af konferencen viste det sig hurtigt, at diskus-
sionen om, hvorvidt fællesskabernes udvidelse indebar en risiko for
en begrænsning af Europarådets arbejde på det juridiske område,
måtte føres på et lige så hypotetisk plan som den tilsvarende diskus-
sion i nordisk regie. En sammenligning af de to organisationers
hidtidige arbejdsplaner viste kun ringe risiko for overlapning. De
traditionelle områder for det juridiske samarbejde inden for Europa-
rådet, herunder især menneskerettighederne, strafferetten og krimi-
nalpolitikken, person- og familieretten samt erstatningsretten i al-
mindelighed, har ingen eller ringe forbindelse med spørgsmål, der
kan tænkes inddraget under samarbejdet i henhold til de gældende
EF-traktater. Det anføres da også i bilaget til resolution nr. 1, at
Europarådet bør koncentrere sine kræfter inden for disse områder,
hvoraf de fleste samtidig er traditionelle arbejdsområder for det
nordiske lovsamarbejde.

Denne del af bilaget, som i øvrigt er placeret før omtalen af for-
holdet til EF-samarbejdet, skal dog ikke forstås som noget forsøg
på en generel grænsedragning mellem de to organisationers arbejds-
områder. Der var under konferencen og dens forberedelse fuld enig-
hed om, at en sådan grænsedragning ikke kunne foretages, og at
eventuelle fremtidige problemer måtte løses pragmatisk. Nogen be-
grænsning af de kompetencer, som EF-traktaterne tillægger fælles-
skabernes institutioner, kunne selvsagt ikke komme på tale. Der-
imod kan formuleringen tages som udtryk for en forventning om,
at der på disse områder ikke vil opstå overlapningsproblemer i en
overskuelig fremtid.

I sin omtale af forholdet mellem Europarådet og EF understreger
bilaget først og fremmest behovet for en forbedret og intensiveret
gensidig information mellem de to organisationer om deres virk-
somhed på det juridiske område. Ministrene fandt, at den bedste
metode i denne henseende var den mindst formaliserede, nemlig
direkte og stadige kontakter mellem organisationerne. Der tænkes
her på de uformelle kontakter, som allerede er etableret mellem
Europarådets sekretariat og EF-kommissionen, og som for dennes
vedkommende har hjemmel i Fællesmarkedstraktatens art. 230.
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Ministrene erkender dog, at der ikke blot er behov for gensidig
information mellem de to organisationer som sådanne, men også
for at benytte disse som et middel til at informere de Europaråds-
lande, der ikke er medlemmer af EF. Dette må især forstås som en
opfordring til Europarådets sekretariat til at videregive de erhver-
vede oplysninger til rådets medlemslande, men udelukker naturlig-
vis ikke information direkte mellem medlemslandene. Denne sidste
informationsmetode vil i høj grad være praktisk netop mellem de
nordiske lande som følge af Danmarks medlemskab.

Den del af bilaget, som i særlig grad har interesse for vort emne,
omhandler de muligheder, som efter ministrenes opfattelse kunne
tænkes anvendt med henblik på at udstrække foranstaltninger, på
tænkt inden for fællesskaberne, til de øvrige Europarådslande. På
baggrund af oplysningerne om manglende aktuel risiko for over-
lapning, og i overensstemmelse med den valgte pragmatiske frem-
gangsmåde, er bilaget på dette punkt formuleret særdeles forsigtigt.
Det anføres, at man i lyset af de fremtidige gensidige informationer
og for emner, hvor det måtte forekomme ønskeligt, i særlige til-
fælde kunne forestille sig især en af følgende muligheder bragt i
anvendelse:

1. Emnet kunne behandles i Europarådet, uden at en sådan be-
handling dog begrænsede fællesskabernes ret til selv at tage emnet
op til behandling inden for EF's egne rammer.

2. Emnet kunne overlades til Europarådet med henblik på at
søge en løsning, der er acceptabel for alle eller flere af Europa-
rådets medlemslande.

3. Under behandlingen i EF kunne der indhentes kommentarer
og råd fra andre Europarådslande med henblik på at søge opnået
en løsning, der på egnet måde kunne udstrækkes til de Europaråds-
lande, som ikke er medlemmer af fællesskaberne.

4. Efter arbejdets afslutning i EF kunne emnet genoptages i
Europarådet med henblik på at undersøge, om de opnåede resul-
tater er acceptable for de øvrige Europarådslande, og i så fald hvilke
nye skridt der kunne tages af Europarådet for at udstrække resul-
taterne til disse lande.

Dette foreløbige resultat af drøftelserne om mulighederne for at
medinddrage andre lande i EF-samarbejdet på områder af fælles
interesse forekom næppe de andre Europarådslande — herunder de
nordiske — fuldt tilfredsstillende.
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Ved anvendelse af mulighed 1 og 2 får ganske vist alle Europa-
rådslande i princippet mulighed for på lige fod at bidrage til
reglernes udformning. Ved formuleringen af mulighed 1 er det
imidlertid overladt til EF, om man på et givet tidspunkt reelt vil
sætte behandlingen i Europarådet i stå gennem en beslutning om
at optage emnet til behandling i EF med henblik på at søge en
løsning inden for fællesskabernes egne rammer, og ved mulighed 2
er også initiativet til behandlingen i Europarådet overladt til EF.

Det er dog vanskeligt at se, at justitsministrene fra de ni EF-
lande kunne have accepteret en udformning af disse to muligheder,
der var mere forpligtende for EF, uden at overskride deres kom-
petence. De beføjelser, som EF-traktaterne tillægger Rådet og Kom-
missionen, kan som allerede nævnt ikke begrænses på denne måde.
Afgørende for værdien af mulighederne er naturligvis, i hvilket om-
fang og på hvilken måde de bliver anvendt, når de konkrete behov
opstår. Erfaringerne fra andre internationale organisationer, som
alle EF-lande er medlemmer af, og i forhold til hvilke der allerede
foreligger overlapningsproblemer, synes i så henseende ret opmun-
trende. Adskillige EF-retsakter tjener alene til intern gennemførelse
af resultater opnået i sådanne organisationer. Som eksempler kan
nævnes forordningen om harmonisering af visse bestemmelser på
det sociale område inden for landvej stransporten,7) der er modelleret
over Den europæiske Vejtransportoverenskomst,8) og de mange
direktiver om harmonisering af tekniske handelshindringer, der
bygger på arbejdet i andre organisationer som f .eks. FN's økonomiske
kommission for Europa, Den internationale Standardiseringsorga-
nisation, Den europæiske standardiseringsorganisation CEN og or-
ganisationen for levnedsmiddelstandarder Codex Alimentarius. Det
bør også nævnes, at EF i det den 22. november 1973 vedtagne hand-
lingsprogram på miljøområdet9) bl.a. har sat sig som mål at søge
fælles løsninger på miljøproblemerne sammen med stater uden for
fællesskabet særlig inden for internationale organisationer. En til-
svarende formulering findes i udkastet til et forbrugerpolitisk
handlingsprogram.10) Der er således en realitet i de muligheder, der
er angivet som nr. 1 og 2. Afgørende vil formentlig være, dels om
EF-landene generelt anser vedkommende organisation for effektiv,
dels hvor langt organisationen er nået med et konkret emne på det
tidspunkt, hvor EF-landene finder det nødvendigt at optage det til
behandling. Hertil kommer naturligvis en konkret vurdering af det
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praktiske behov for at løse problemet i en videre geografisk sam-
menhæng end EF.

Mulighed 3 og 4 handler begge om den situation, at regelfast-
sættelsen primært sker inden for rammerne af EF-samarbejdet, men
at løsningen herefter søges udstrakt til andre Europarådslande.
Mulighed 4 giver ikke disse lande adgang til at påvirke den primære
regelfastsættelse, og mulighed 3 overlader til EF, om og i hvilket
omfang de andre landes udtalelser bør indhentes. Der nævnes intet
om disse landes adgang til selv at tage initiativ i så henseende, og
en evt. medinddragelse af dem får ikke karakter af et samarbejde
på lige fod.

Det skal da heller ikke skjules, at en væsentlig del af diskus-
sionen under forberedelserne til konferencen drejede sig om en
femte mulighed, som forudsatte aktiv deltagelse af andre Europa-
rådslande i EF-samarbejdet om områder af fælles interesse på lige
fod med EF-landene. Særlig fra nordisk side lagde man vægt på at
få denne mulighed nævnt udtrykkeligt. Fra de fleste EF-landes og
fra Kommissionens side fandt man imidlertid, at denne mulighed
som følge af fællesskabernes institutionelle opbygning og EF-regler-
nes særlige karakter frembød sådanne juridiske og praktiske vanske-
ligheder, at den ikke burde nævnes ved siden af de andre fire mulig-
heder. Det er imidlertid gennem indføjelsen af ordet „især" foran
kataloget vist, at der ikke er tale om en udtømmende opregning af
de muligheder, som måtte byde sig til i enhver fremtidig situation,
hvor fællesskaberne måtte optage emner til behandling, der også
har interesse for andre Europarådslande.

Det har næppe været uden betydning for dette — fra et nordisk
synspunkt noget skuffende — resultat, at diskussionen måtte føres
på et generelt og hypotetisk plan. Et generelt tilsagn om inddra-
gelse af andre lande i EF-samarbejdet på visse områder måtte —
uanset, hvor mange forbehold det måtte blive udstyret med — fore-
komme de fleste EF-lande at rumme uoverskuelige konsekvenser
og syntes endvidere at overskride grænserne for justitsministrenes
kompetence. At det i en konkret situation er muligt at finde en
formel, når interessen for en fælles regulering er åbenbar, viser de
europæiske patentkonventioner. Her blev arbejdet påbegyndt af de
seks oprindelige EF-lande, og en arbejdsgruppe under Rådet frem-
lagde allerede i 1963 forslag til en konvention om et fællesmarkeds-
patent. En række andre europæiske lande — især inden for EFTA —
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gav imidlertid udtryk for stor interesse i at opnå en vis tilknytning
til et sådant fælles patentsystem, og i 1969 indledtes et samarbejde,
som nu er afsluttet med vedtagelsen af en konvention, der står åben
for alle europæiske lande, og hvorefter der oprettes en central
europæisk patentmyndighed, som kan udstede patenter med
virkning i et eller flere af de tilsluttede lande efter ansøgerens
valg.11) Sideordnet hermed har EF-landene fortsat udarbejdelsen af
en EF-konvention, der — om jeg så må sige — skal „ligge inden i"
den europæiske konvention og bl. a. medføre, at et patent, der efter
ansøgerens ønske skal have virkning i et EF-land, udstedes af den
europæiske patentmyndighed som et fællesskabspatent med gyldig-
hed i hele EF.12) Endvidere foreskriver EF-konventionen en vis har-
monisering af medlemsstaternes patentlovgivninger. Et andet sær-
deles interessant eksempel, som ganske vist ikke vedrører det juri-
diske samarbejde og ikke berører forholdet til Europarådet, men
til OECD, er den nyligt indgåede aftale om et Internationalt Energi
Program. Aftalen er udarbejdet af 8 EF-lande og 4 lande uden for
EF, herunder Norge og USA, men står åben for alle OECD-lande
samt for EF som sådant.13)

Som nævnt fremhævede EF-landene over for den foreslåede femte
mulighed de juridiske og praktiske vanskeligheder, som følger af
fællesskabernes institutionelle opbygning og EF-reglernes særlige
karakter. En nærmere analyse af disse vanskeligheder og af, på
hvilke områder de gør sig gældende, er således afgørende for en
vurdering af, hvorvidt der i en fremtidig konkret situation vil være
mulighed for at medinddrage andre lande i samarbejdet på lige
fod med EF-landene. Jeg skal derfor i det følgende forsøge at fore-
tage en sådan analyse, idet jeg først søger at udskille områder, hvor
vanskelighederne ikke gør sig gældende. Undersøgelsen vil blive
begrænset til Det europæiske økonomiske Fællesskab („Fællesmar-
kedet") dels af pladsmæssige grunde, dels fordi Kul- og Stålfælles-
skabet og EURATOM synes af mindre betydning i relation til den
nordiske lovgivning.



12 O. Due

3. MULIGHEDERNE FOR TREDJELANDES DELTAGELSE
I EF-SAMARBEJDET

a. Samarbejde uden for de institutionelle rammer.

De institutionelle og juridiske vanskeligheder, som blev ført i
marken af EF-landene, gælder naturligvis kun emner, der falder
ind under EF-traktaternes saglige anvendelsesområde. Uden for
dette område har medlemsstaterne bevaret deres fulde mellem-
folkelige handlefrihed uberørt af EF-medlemskabet. De kan frit
indgå indbyrdes aftaler eller aftaler, der omfatter såvel alle eller
nogle af medlemsstaterne som andre lande, og de kan fortsat hver
især deltage i det internationale samarbejde såvel inden for som
uden for andre organisationer. EF's eksistens eller udvidelse vil der-
for i sig selv hverken berøre Europarådssamarbejdet eller det nor-
diske samarbejde om emner, der falder uden for EF-traktaternes
saglige anvendelsesområde. Til gengæld giver eksistensen af EF —
og det danske medlemskab heraf — ikke i sig selv nogen mulighed
for nordisk påvirkning af retsudviklingen i de andre EF-lande på
disse områder. En sådan påvirkning må ske gennem andre organisa-
tioner, f. eks. Europarådet.

Dette gælder i hvert fald i et vist omfang også emner, der nok
falder ind under traktaternes saglige anvendelsesområde, men som
traktaterne ikke giver hjemmel til at regulere gennem bindende
forskrifter udstedt af EF's institutioner. Her kan traktaterne have
pålagt medlemsstaterne en forpligtelse til — eventuelt sammen med
Kommissionen — at etablere et indbyrdes samarbejde, at indlede
indbyrdes forhandlinger om indgåelse af særskilte aftaler eller at
optræde i fællesskab udadtil.14) Bortset fra sådanne specielle bestem-
melser skulle EF-traktaterne ikke forpligte medlemsstaterne over
for hinanden eller begrænse deres handlefrihed over for tredjelande
vedrørende sådanne emner.

Det er imidlertid tvivlsomt, om der overhovedet findes emner
inden for traktaternes saglige anvendelsesområde, som ikke kan
reguleres ved bindende retsakter, og det er i hvert fald ikke muligt
at trække nogen helt fast og varig grænse for de lovgivningsom-
råder, der kan reguleres med hjemmel i traktaterne. Dette skyldes
først og fremmest to generelle bestemmelser i fællesmarkedstrakta-
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ten, der giver en vid adgang til udstedelse af retsakter med det for-
mål at harmonisere reglerne i medlemsstaterne eller endog skabe
fælles regler for hele EF.

Efter art. 100 kan der udstedes direktiver om indbyrdes tilnær-
melse af de bestemmelser i medlemsstaterne, som „direkte ind-
virker på fællesmarkedets oprettelse eller funktion". Udtrykket
„fællesmarkedet" omfatter ikke blot det fælles varemarked, men
også den frie bevægelighed for personer og kapital og de øvrige dele
af fællesskabets virksomhed, der er opregnet i art. 3 og nærmere
beskrevet i de øvrige traktatbestemmelser. Efter art. 235 kan der
fastsættes forskrifter, som „viser sig påkrævet for at virkeliggøre et
af fællesskabets mål inden for fællesmarkedets rammer", selv om
traktaten ikke i øvrigt indeholder hjemmel hertil. Ligesom i art.
100 må „fællesmarkedet" forstås som en henvisning til art. 3, og ud-
trykket „fællesskabets mål" henviser til den generelle målsætnings-
bestemmelse i art. 2.

Det synes herefter klart, at området for de to generelle bestem-
melser ikke kan fastlægges ud fra et statisk synspunkt. Udvikling i
EF-samarbejdet på andre områder end lovharmonisering kan med-
føre, at yderligere lovgivningsområder kommer til at indvirke di-
rekte på fællesmarkedets funktion, eller at der opdages nye huller,
som det er påkrævet at fylde ved forskrifter efter art. 235. På samme
måde kan den almindelige samfundsudvikling i medlemsstaterne,
der gør det nødvendigt at fastsætte bestemmelser på områder, som
ikke hidtil har været lovreguleret, skabe nye anvendelsesområder
for de to bestemmelser.

Art. 2 og 3 sætter ganske vist en yderste grænse, men selv disse
bestemmelser er påvirkelige af den samfundsmæssige udvikling,
hvad medlemsstaterne da også har givet udtryk for i deres erklæring
af 22. november 1973 om handlingsprogrammet på miljøområdet.15)

Det må således antages, at art. 100 og især art. 235 giver EF's
politiske institutioner et betydeligt spillerum for vurderinger, der
kun i ekstreme tilfælde kan tænkes tilsidesat af Domstolen. Det vil
derfor formentlig i praksis være de to bestemmelsers krav om en-
stemmig vedtagelse i Rådet, som begrænser deres anvendelse.

Med det forbehold, som følger af det netop anførte, må det dog
antages, at væsentlige områder for det hidtidige nordiske lovsam-
arbejde falder uden for kredsen af de emner, som kan tænkes regu-
leret med hjemmel i traktaterne. Det gælder først og fremmest
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person- og familieretten, den generelle strafferet og den alminde-
lige erstatningsret.16) På disse områder skulle EF-samarbejdet derfor
ikke få indflydelse på den nordiske lovgivning, og et samarbejde
mellem de nordiske lande og de andre EF-lande vil fortsat fortrins-
vis finde sted inden for rammerne af Europarådet.

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at udbygningen af samarbej-
det mellem EF-landene inden for traktaternes rammer med tiden
skaber et sådant interessefællesskab, at det føles naturligt at søge
også spørgsmål, der falder uden for disse rammer, løst i fællesskab
— til at begynde med i sædvanlige internationale former, men
senere evt. i et institutionalisere t samarbejde fastlagt i nye traktater
eller ved en ændring af de gældende traktater. Det er sådanne syns-
punkter, der ligger til grund for forslaget om en ,,europæisk union".
Ud fra en realistisk vurdering af den nuværende politiske situation
synes man dog i en overskuelig fremtid at kunne se bort fra denne
mulighed.

b. Mulighederne for at begrænse det samarbejde, der finder sted
inden for de institutionelle rammer.

De institutionelle og juridiske hindringer for inddragelse af andre
lande i samarbejdet gælder i princippet heller ikke på områder,
som vel kunne reguleres af EF-institutionerne ved bindende akter
med hjemmel i traktaterne, men som rent faktisk gøres til genstand
for særskilte aftaler mellem medlemsstaterne.

For spørgsmål, der omfattes af EF-traktaternes hjemmelsbestem-
melser, kunne løsningen i forhold til de nordiske lande herefter
synes at ligge i en udskillelse af de områder, som er af særlig fælles
interesse for EF-landene og andre europæiske lande, fra det institu-
tionelle EF-samarbejde. Et nordisk land skulle i så fald som med-
lem af EF søge at opnå de andre EF-landes tilslutning til at regu-
lere disse områder ikke ved anvendelse af de i traktaterne fastsatte
fremgangsmåder, men gennem selvstændige aftaler, som søges ud-
arbejdet med eller holdt åbne for deltagelse fra tredjelande.

Der er ingen tvivl om, at EF-landene kan indgå selvstændige ind-
byrdes aftaler også om forhold, der har nær forbindelse med det
traktatmæssige EF-samarbejde. Dette er endog udtrykkeligt forud-
sat i fællesmarkedstraktatens art. 220, der foreskriver medlems-
staterne i det omfang, det er nødvendigt, at indlede indbyrdes for-
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handlinger med henblik på at sikre deres statsborgere visse nærmere
beskrevne fordele. I overensstemmelse med art. 220 er der allerede
mellem de oprindelige medlemsstater indgået konventioner om gen-
sidig anerkendelse af selskaber og om domstolenes kompetence og
fuldbyrdelse af retsafgørelser i civile og kommercielle sager.17) Den
sidstnævnte af disse konventioner („Domskonventionen'') er af stor
interesse også for lande, der står uden for EF. Både fra nordisk og
fra schweizisk side er der udsendt følere om muligheden for ikke-
medlemslandes tiltrædelse. Eventuelle forhandlinger herom må dog
afvente afslutningen af de nuværende drøftelser om konventioner-
nes udvidelse til de nye medlemslande, der i Tiltrædelsesakten har
forpligtet sig til også at tiltræde disse konventioner, så snart der er
opnået enighed om de nødvendige tilpasninger i deres indhold.18)
Der har endvidere gennem en årrække været ført forhandlinger
mellem EF-landene om udformningen af en konkurskonvention,
som dels skal supplere Domskonventionen med hensyn til de kon-
kursretlige afgørelser, dels harmonisere visse konkursretlige bestem-
melser i de nationale lovgivninger.

Art 220 er naturligvis ikke udtømmende i den forstand, at der
ikke uden for de udtrykkeligt nævnte områder kan indgås selvstæ-
dige aftaler mellem EF-landene om emner med tilknytning til det
traktatmæssige EF-samarbejde. Det er således indgået en aftale om
indbyrdes samarbejde mellem de nationale toldmyndigheder,19) og
der føres for tiden forhandlinger bl. a. om en konvention ved-
rørende international-privatretlige regler inden for kontraktsretten
og erstatningsretten. Som et særligt interessant eksempel må natur-
ligvis fremhæves de ovenfor nævnte europæiske patentkonventioner.

Det anførte er imidlertid ikke ensbetydende med, at EF-landene
har en almindelig valgfrihed mellem regulering inden for EF-
traktaternes institutionelle rammer og regulering gennem selvstæn-
dige aftaler. Tværtimod må den sidstnævnte mulighed for de fleste
emner, som falder inden for fællesmarkedstraktatens saglige an-
vendelsesområde, i hvert fald i princippet, anses for udelukket på
grund af traktatens bestemmelser.20) Det er f.eks. ikke muligt gene-
relt at udskille de foranstaltninger, der i traktaten betegnes som ind-
byrdes tilnærmelse, harmonisering eller samordning af medlems-
staternes lovgivninger, til regulering gennem særskilte aftaler.

Dette skyldes, at udgangspunktet for bestræbelserne for lovhar-
monisering inden for De europæiske Fællesskaber som nævnt i ind-
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ledningen er væsentlig forskelligt fra det traditionelle udgangspunkt
for det nordiske lovsamarbejde. I det sidstnævnte har skabelsen af
ensartede — så vidt muligt endog enslydende — regler i de del-
tagende lande været tillagt en betydelig værdi i sig selv. Udvæl-
gelsen af de emner, der blev gjort til genstand for nordisk lovsam-
arbejde, har i hvert fald tidligere i høj grad været påvirket af, om
der på det pågældende område foreslå en væsentlig grad af over-
ensstemmelse mellem de samfundsmæssige, moralske og retlige
vurderinger i de nordiske lande, således at en tilvejebringelse af
ensartede lovtekster på området ikke kunne forventes at støde på
større politisk modstand i noget land og kunne bidrage til at øge
en i forvejen eksisterende samfølelse mellem de nordiske folk. Det
praktiske behov i samkvemmet mellem landene er hidtil fuldt så
ofte søgt imødekommet ved indgåelse af aftaler efter den tradi-
tionelle metode for internationalt samarbejde. Økonomiske og
erhvervsmæssige lovgivningsområder, hvor ikke mindst de natur-
givne forskelle i de nordiske landes økonomiske og erhvervsmæssige
struktur skaber interessemodsætninger, eller som indeholder poli-
tisk konfliktstof inden for det enkelte land, er kun i begrænset om-
fang gjort til genstand for nordisk lovsamarbejde.

Ifølge jællesmarkedstraktaten er lovharmonisering ikke et mål i
sig selv, men et led i opbygningen af det økonomiske fællesskab. I
art. 3, der indeholder et katalog over de midler, som skal anvendes
til at realisere de generelle mål, som er fastlagt i art. 2, beskrives
lovharmoniseringen i litra h) som ,,indbyrdes tilnærmelse af de
nationale lovgivninger i det omfang, dette er nødvendigt for fælles-
markedets funktion". Denne sammenhæng mellem lovharmonise-
ringen og fællesskabets øvrige arbejdsopgaver findes også udtrykt
i de specielle hjemmelsbestemmelser. I art. 54, der fastlægger in-
stitutionernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen af etable-
ringsretten, omtales f. eks. samordningen af de nationale selskabs-
loves garantier for selskabsdeltageres og tredjemands interesser som
en af en række foranstaltninger, der skal foretages med henblik på
at opnå det angivne mål. Det ville formentlig være i strid med
sammenkædningen i art. 54, hvis EF-landene besluttede at udskille
denne samordning fra det øvrige samarbejde inden for etablerings-
retten for i stedet at indgå særskilte aftaler herom.

De bestemmelser, som giver fællesskabets institutioner hjemmel
til at fastsætte regler, er da også som hovedregel udformet således,
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at de ikke blot giver institutionerne beføjelser, men også forpligter
dem til at udnytte disse beføjelser. En sådan pligt kan medlems-
staterne ikke ophæve uden traktatændring, selv om de måtte være
enige om, at det af hensyn til forholdet over for andre lande var
ønskeligt at benytte andre veje end dem, som traktaten anviser.
Hvis Rådet undlader at følge den i traktaten forskrevne procedure
for regulering af det pågældende emne, kan Kommissionen eller
Europaparlamentet efter art. 175 rejse sag ved Domstolen for at få
fastslået Rådets overtrædelse af traktaten, ligesom Kommissionen
efter art. 173 kan søge en Rådsvedtagelse annulleret af Domstolen,
hvis den er truffet i strid med fællesskabets kompetence- og proce-
dureregler. En sådan reaktion over for medlemsstaternes ønske om
at løse problemerne uden for traktatens rammer vil ikke være
unaturlig for de nævnte to institutioner, hvis indflydelse på løsnin-
gen netop er afhængig af, at de institutionelle fremgangsmåder, som
traktaten foreskriver, bliver fulgt.21)

Medens der inden for de områder, hvor traktaten indeholder en
speciel hjemmel for lovharmonisering, normalt må antages at fore-
ligge en pligt til at anvende den harmoniseringsform, som angives
i den pågældende hjemmelsbestemmelse, er dette næppe uden
videre tilfældet for de generelle bestemmelser i art. 100 og art. 235,
selv om der også her rent sprogligt anvendes udtryk som „udsteder"
og „udfærdiger". I øvrigt ville det betydelige spillerum for vurde-
ringer, som disse bestemmelser utvivlsomt indrømmer de politiske
institutioner, i vidt omfang gøre en sådan pligt indholdsløs.

Dette ses klarest af art. 235. I vurderingen af, om en fællesskabs-
foranstaltning er „påkrævet", må kunne indgå en bedømmelse af,
hvorvidt det pågældende problem lige så godt eller evt. bedre løses
inden for rammerne af en anden organisation eller ved en særskilt
aftale, der evt. også omfatter lande uden for EF. For så vidt angår
fællesskabernes mellemfolkelige kompetence gjorde Rådet et til-
svarende synspunkt gældende i den såkaldte „AETR-sag"22) og fik
medhold heri ved Domstolen. I dommen anføres, at artiklen — i
hvert fald i den foreliggende relation — ikke skaber nogen forplig-
telse, og at Rådets undladelse af at udnytte sin beføjelse efter
artiklen ikke kan påvirke gyldigheden af en vedtagelse.

Selvom formuleringen af den generelle harmoniseringshjemmel i
art. 100 ikke giver støtte for en tilsvarende indskrænkende fortolk-
ning af den tilsyneladende pligt til at benytte den fremgangsmåde
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og den retsaktstype (direktivet), som angives i bestemmelsen, må
der også her være et vist spillerum for overvejelse af andre løsninger.
En del af de forslag, som Kommissionen har baseret på art. 100,
kan næppe hævdes at have en mere direkte indvirkning på fælles-
markedets funktion end f. eks. de regler om lovkonflikter inden for
kontraktsretten, som forudsættes fastsat i en særskilt aftale mellem
medlemsstaterne, eller reglerne i patentkonventionerne.28) Art. 100
synes således ikke til hinder for, at lovgivningsområder, som nok
kan hævdes at indvirke direkte på fællesmarkedets funktion, men
hvis betydning for samkvemmet mellem medlemsstaterne ikke er
specielt begrundet i fællesmarkedets eksistens, søges harmoniseret
uden anvendelse af den fremgangsmåde, der er foreskrevet i be-
stemmelsen. De international-privatretlige regler på kontraktsrettens
område og reglerne om industriel ejendomsret synes netop at være
eksempler på sådanne lovgivningsområder.

Denne mulighed for i det, man kan kalde yderkanten af EF-sam-
arbejdet, at foretage harmoniseringen ved anvendelse af sædvanlige
internationale samarbejdsformer, har særlig interesse i forhold til
det nordiske lovsamarbejde. De traditionelle områder for dette sam-
arbejde, der overhovedet falder inden for EF-traktaternes saglige
anvendelsesområde, vil ofte netop ligge i dette yderområde. Som
eksempel kan nævnes det nordiske lovsamarbejde på formuerettens
område. I øvrigt omfatter denne gruppe emner som immaterielle
rettigheder, international privatret på kontraktsrettens og tingsret-
tens område og den internationale procesret. Også en række emner
inden for nye lovgivningsområder som forbrugerbeskyttelse og miljø-
værn kan formentlig henføres under gruppen.

Hvor traktaten herefter ikke udelukker, at et spørgsmål løses ved
en særskilt aftale mellem medlemslandene, kan EF's særlige institu-
tionelle opbygning og EF-reglernes særlige juridiske karakter som
ovenfor nævnt ikke i princippet hindre, at samarbejdet udvides til
at omfatte andre lande. At emnet falder inden for traktatens sag-
lige anvendelsesområde, vil først og fremmest vise sig i en vis intern
koordination af EF-landenes synspunkter under deltagelse af Kom-
missionen efter princippet i fællesmarkedstraktatens art. 116. Reg-
lerne i de afsluttede aftaler har ikke karakter af EF-ret, og Dom-
stolen er ikke kompetent til at fortolke aftalerne.

Domstolens adgang til at afgøre præjudicielle spørgsmål om for-
tolkningen af EF-reglerne og derved skabe forudsætninger for en
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ensartet anvendelse af dem i medlemslandene har imidlertid fået
en så væsentlig plads i samarbejdet, at EF-landene føler mangelen
af en tilsvarende kompetence i forhold til de selvstændige aftaler
som en alvorlig hemsko. Der er derfor til Domskonventionen og til
konventionen om gensidig anerkendelse af selskaber knyttet proto-
koller,24) som tildeler Domstolen en fortolkningskompetence — og et
monopol på den endelige fortolkning — efter regler, der stort set
svarer til de regler i fællesmarkedstraktaten, som omtales nærmere
under c 1°. Også i de aftaler, som for tiden er under forberedelse
såvel uden for som inden for rammerne af art. 220, er det hensigten
at indsætte bestemmelser om en tilsvarende kompetence for Dom-
stolen. Dette gælder også konventionen om det særlige EF-patent.
Det er åbenbart, at sådanne bestemmelser skaber problemer for
tredjelandes tiltrædelse. På den ene side kan EF-landene vanskeligt
acceptere, at aftalerne i de lande, der ikke er medlemmer, fortolkes
og anvendes på en anden måde end i EF-landene. På den anden side
er det vanskeligt for tredjelande at acceptere, at deres nationale dom-
stole skal have pligt til at forelægge fortolkningsspørgsmål for EF-
Domstolen og pligt til at lægge dennes afgørelser til grund. Vanske-
ligheden kan ikke løses blot ved at give disse tredjelande indflydelse
på Domstolens sammensætning i sager om fortolkningen af de på-
gældende aftaler. Det organ, der herved ville blive skabt, ville ikke
blot med hensyn til sammensætningen have en ganske anden karak-
ter. EF-Domstolen er ikke nogen international domstol i sædvanlig
forstand og lader sig ikke omdanne til en sådan. Ved sin fortolk-
ning af EF-retten anvender den andre reskilder og anlægger andre
synspunkter, end en international domstol ville gøre, og den kan
ikke ved fortolkningen af de særskilte aftaler bortse fra sammen-
hængen med EF-reglerne.

Ved kommende forhandlinger om tredjelandes eventuelle tiltræ-
delse af Domskonventionen vil spørgsmålet om Domstolens fortolk-
ningskompetence derfor blive af afgørende betydning. Det vil være
nødvendigt for et vellykket udfald af forhandlingerne, at de på-
gældende tredjelande fuldt ud forstår den betydning, som EF-
landene tillægger Domstolens stilling, og at der af begge parter ud-
vises smidighed og opfindsomhed med hensyn til mulige løsninger
af problemet. Udfaldet af disse forhandlinger vil få stor betydning
for de praktiske muligheder med hensyn til inddragelse af tredje-
lande i EF-samarbejdet om emner, der falder inden for fælles-
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markedstraktatens saglige anvendelsesområde, men hvor traktaten
ikke stiller sig i vejen for en regulering gennem særskilte aftaler
mellem medlemslandene.

Det må være en naturlig opgave for et nordisk land, der er med-
lem af EF, under behandlingen af emner af fælles nordisk interesse,
som Kommissionen foreslår reguleret i henhold til de generelle be-
stemmelser i art. 100 og 235, til stadighed at være opmærksom på
muligheden for at løse spørgsmålet ved en særskilt aftale mellem
EF-landene, således at de særlige vanskeligheder, der er knyttet til
det institutionelle EF-samarbejde, ikke — bortset fra spørgsmålet
om Domstolens fortolkningskompetence — kan lægge hindringer i
vejen for inddragelse af de øvrige nordiske lande i samarbejdet. Da
man i Danmark forud for beslutningen om medlemskab fra officiel
side stærkt understregede de saglige begrænsninger af området for
EF-samarbejdet, er det også af andre grunde naturligt for Danmark
at udvise tilbageholdenhed over for en vidtstrakt anvendelse af de
generelle hjemmelsbestemmelser i traktaten. Der kan imidlertid
være væsentlige modhensyn i den konkrete situation. Dette gælder
særligt på områder, hvor der er en stærk politisk interesse i at opnå
hurtige og effektive løsninger. Regulering inden for rammerne af
fællesmarkedstraktaten vil — særligt på områder, hvor der er hjem-
mel til at anvende forordnings formen — sikre en hurtigere og mere
ensartet gennemførelse af den ønskede regulering i medlemsstaterne.
Som områder, hvor dette dilemma har særlig aktualitet, kan nævnes
forbrugerbeskyttelse, miljølovgivning og kontrollen med multina-
tionale selskaber. Hertil kommer, at en beslutning om at regulere
et spørgsmål ved en særskilt aftale mellem medlemsstaterne natur-
ligvis kun åbner vejen for andre landes deltagelse, hvis medlems-
staterne tillige er enige herom.

Som eksemplet med Det Internationale Energi Program viser, er
mulighederne imidlertid ikke begrænset til et samarbejde mellem
samtlige EF-lande og visse tredjelande, men kan også omfatte et
samarbejde, hvori kun nogle af EF-landene deltager. De foranstalt-
ninger, som programmet forudser, kunne utvivlsomt være gennem-
ført i EF ved hjælp af forordninger i henhold til art. 235. Det viste
sig imidlertid vanskeligere at nå til enighed inden for EF, end det
var at udforme en fælles ordning for de 8 af EF-landene og 4 ikke-
medlemslande. Det akutte behov for et energisamarbejde mellem
de vestlige lande har her medført en konstellation på tværs af EF's
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grænser og derved understreget betydningen af den aktuelle poli-
tiske og økonomiske situation for valget af samarbejdsform og
-partnere.

c. Det samarbejde, der finder sted inden for de institutionelle
rammer og under anvendelse af de særlige EF-retsakter.

1°. Institutionelle forhold.
De institutionelle problemer hidrører især fra den hårfine balance

mellem de politiske institutioner, som fællesmarkedstraktaten har
fastlagt i sine regler om tilblivelsen af den såkaldte „afledte" eller
„sekundære" EF-ret. Kommissionens stilling kan ikke på nogen
måde sammenlignes med den, der sædvanligvis indtages af sekre-
tariatet for en international organisation, f. eks. Europarådet. I EF
indtages denne stilling snarere af det særlige Rådssekretariat.

Kommissionens beføjelse til selv at træffe afgørelse har i denne
forbindelse kun begrænset interesse. Traktaten tillægger kun på
enkelte områder Kommissionen en selvstændig beføjelse til at ud-
stede generelle retsforskrifter.25) Kommissionens omfattende regel-
fastsættende virksomhed beror derfor på delegation fra Rådet i
dettes enkelte retsakter. Derimod er Kommissionens monopol på
lovgivningsinitiativer af væsentlig interesse. Efter de fleste traktat-
bestemmelser kan Rådet kun træffe afgørelse på grundlag af et for-
slag fra Kommissionen. Rådet kan efter art. 152 anmode Kommis-
sionen om at fremsætte forslag på et givet område, men kan ikke
bestemme dettes indhold og kan kun ændre forslaget ved enstemmig
vedtagelse.26)

Kommissionens forslag forberedes ganske vist ofte i en arbejds-
gruppe bestående af nationale eksperter under forsæde af en em-
bedsmand fra et af de generaldirektorater eller en af de særlige
tjenester, der hører under Kommissionen. Herved sikres let adgang
til oplysning om gældende forhold og synspunkter i medlems-
landene, og Kommissionen får en vis fornemmelse af, hvilke løs-
ninger der kan tænkes accepteret af Rådet. Denne forberedelse har
imidlertid en helt uformel karakter. De nationale eksperter binder
ikke deres regeringer, og de fremsatte synspunkter er kun vejledende
for Kommissionen. I hvert fald i princippet træffes afgørelsen om
forslagets indhold alene af Kommissionen i dennes egenskab af
kollegialt organ.

33



22 O. Due

De fleste af de forslag, som Kommissionen fremsætter for Rådet,
skal i henhold til vedkommende hjemmelsbestemmelse i traktaten
forelægges for Europaparlamentet og i en række tilfælde for Det
økonomiske og sociale Udvalg. Selv om disse organers opgave i
forbindelse med udstedelse af generelle retsakter alene er råd-
givende, er deres udtalelser ingenlunde uden betydning for for-
slagets behandling i Rådet. Ud over den politiske vægt af disse
udtalelser bør det nævnes, at de kan give Kommissionen anledning
til at ændre sit forslag med den retsvirkning, at det således ændrede
forslag kun kan ændres af Rådet ved enstemmig vedtagelse.27)

Når Rådet træffer afgørelse, fungerer det som et fællesskabsorgan,
for hvilket der bl.a. gælder særlige afstemningsregler,28) ikke som en
international konference mellem medlemsstaterne. Allerede heraf
følger, at Rådet er afskåret fra at medinddrage andre lande i be-
slutningsprocessen. Det samme gælder Udvalget af medlemsstaternes
Faste Repræsentanter (Coreper), der ifølge traktaten29) blot har til
opgave at forberede Rådets arbejde og udføre de hverv, der tildeles
det af Rådet, men som i praksis løser de fleste uoverensstemmelser
om forslagenes indhold, som ikke allerede er bragt ud af verden
under arbejdet i de mange arbejdsgrupper, der er nedsat under
Rådet. Disse arbejdsgrupper består af repræsentanter for medlems-
staterne under forsæde af en repræsentant fra det land, der i det
pågældende halvår beklæder formandskabet i Rådet. I modsætning
til de nationale eksperter i Kommissionens arbejdsgrupper udtaler
medlemmerne af arbejdsgrupperne under Rådet sig på deres re-
gerings vegne. Arbejdet i disse arbejdsgrupper, som ikke omtales
i traktaten, er således et led i Rådets beslutningsproces, og repræ-
sentanter for ikke-medlemslande vil derfor ikke kunne medvirke
aktivt i grupperne.

Denne praksis med hensyn til forberedelsen af Rådsakter har
særlig interesse ved vurderingen af mulighed 3 i bilaget til resolu-
tionen fra justitsministerkonferencen. Der tales her om kommen-
tarer og råd fra andre Europarådslande, som indhentes under be-
handlingen i EF med henblik på at søge opnået en løsning, der på
egnet måde kunne udstrækkes til de Europarådslande, som ikke er
medlemmer af fællesskaberne. Sådanne udtalelser og råd fra ikke-
medlemslande synes efter det foregående normalt at måtte ind-
hentes af Kommissionen i forbindelse med forberedelsen af for-
slaget. På denne måde respekteres både Kommissionens og Europa-
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parlamentets beføjelser bedst, samtidig med, at synspunkterne fra
de pågældende ikke-medlemslande tages i betragtning på det tid-
ligst mulige stade. Da Kommissionen står frit ved sin vurdering af,
hvorledes forslaget skal forberedes, vil den i princippet på egen
hånd kunne træffe beslutning om at indhente udtalelser fra ikke-
medlemslande og endog kunne anmode eksperter fra sådanne lande
om at deltage i den pågældende arbejdsgruppe under Kommis-
sionen. Under hensyn til den politiske betydning af et sådant initia-
tiv vil Kommissionen dog formentlig indhente en forhåndsgod-
kendelse heraf fra Rådet eller i hvert fald Coreper. I praksis vil
spørgsmålet om en høring af tredjelande sandsynligvis blive rejst
enten af et af medlemslandenes eksperter i arbejdsgruppen under
Kommissionen eller af et medlemsland i Rådet i forbindelse med
et forslag om efter fællesmarkedstraktatens art. 152 at anmode
Kommissionen om at udarbejde forslag til en Rådsvedtagelse på et
givet område. Derimod synes det ikke sandsynligt, at Rådet eller
en arbejdsgruppe under dette selv vil høre tredjelande over et for-
slag fra Kommissionen. En sådan fremgangsmåde ville forrykke
balancen mellem fællesskabernes politiske institutioner til skade
for Kommissionen og Europaparlamentet. Hvis en arbejdsgruppe
under Rådet finder det ønskeligt, at tredjelande høres over for-
slaget, vil man formentlig foretrække at sende det tilbage til Kom-
missionen med henstilling om at foretage en sådan høring, således
at Kommissionen får anledning til under indtryk af høringssvarene
at forelægge et nyt forslag, der om nødvendigt forelægges Europa-
parlamentet til udtalelse. Det anførte er naturligvis ikke til hinder
for, at et medlemsland underhånden drøfter det fremsatte Kom-
missionsforslag med visse tredjelande og lader sin stilling under
Rådsbehandlingen påvirke af reaktionerne fra disse lande.

Også i en anden henseende indtager Kommissionen en nøgleposi-
tion i forhold til tredjelande. I de tilfælde, hvor kompetencen til at
indgå mellemfolkelige aftaler er overgået fra medlemsstaterne til
Fællesskabet som sådant, føres forhandlingerne om disse aftaler ifølge
trktaten30) af Kommissionen (efter mandat fra Rådet, der lige-
ledes har kompetencen til den endelige afslutning af aftalen). En
sådan overgang af traktatkompetencen kan ifølge EF-Domstolen
udledes ikke blot af en udtrykkelig hjemmel i traktaten, således
som den findes f. eks. for told-, handels- og associeringsaftaler. Den
kan også følge af andre traktatbestemmelser og af de retsakter, som
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fællesskabsorganerne har udstedt med hjemmel i dem. Særligt er
medlemslandene ifølge Domstolen hverken enkeltvis eller tilsam-
men berettiget til at indgå forpligtende aftaler med tredjelande,
hvor fællesskabet til virkeliggørelse af en i traktaten forudset fælles
politik har udstedt fælles retsnormer, som ville blive berørt af af-
talerne. Man kan således ikke adskille den interne regulering fra
ordningen af forholdene udadtil, når det drejer sig om at gennem-
føre traktatens forskrifter.31)

Denne fortolkning af traktaten har særlig interesse i forbindelse
med den fremgangsmåde, der i bilaget til resolutionen fra justits-
ministerkonferencen er betegnet som mulighed 4. Hvis et givet
emne først færdigbehandles i EF og derefter genoptages i Europa-
rådet med henblik på en udstrækning af resultaterne til de øvrige
Europarådslande (eller f. eks. gøres til genstand for forhandlinger
med de nordiske lande, der ikke er medlemmer af EF), kan den
foretagne interne regulering inden for EF have medført, at EF-
landene ikke længere har mulighed for selv at føre forhandlinger
med de andre lande om en traktatmæssig løsning, men må overlade
dem til Kommissionen på fællesskabets vegne.

Allerede af det umiddelbart foregående fremgår, at også en
undersøgelse af Domstolens rolle har betydning for vurderingen af
de institutionelle problemer, som er forbundet med en åbning af
EF-samarbejdet over for andre lande. Domstolen har især til opgave
at træffe den endelige afgørelse af alle spørgsmål om fortolkningen
af traktaterne og om fortolkningen og gyldigheden af Rådets og
Kommissionens retsakter (herunder også de aftaler, som Rådet ind-
går med tredjelande — for så vidt angår aftalernes virkninger i fælles-
skabet). Domstolen træder ikke blot i virksomhed efter anmodning
fra en medlemsstat, fra Kommissionen eller - i et vist omfang - fra en
virksomhed eller person, der mener sig forurettet af EF, men også på
foranledning af en national domstol, der måtte anse afgørelsen af
et sådant spørgsmål for nødvendig, inden den afsiger sin dom i den
nationale sag.32) Sådanne præjudicielle spørgsmål, forelagt af natio-
nale domstole, udgør den største sagsgruppe for Domstolen og er
i stadig vækst. Det er klart, at denne — i internationale organisa-
tioner enestående — kompetence for Domstolen vanskeligt lader sig
overføre til samarbejdet med ikke-medlemslande, jfr. det foran under
b nævnte problem for tredjelandes tiltrædelse af særskilte EF-
aftaler.
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2°. EF-reglernes særlige juridiske karakter.
Betydningen af Domstolens rolle ses tydeligst, når man går over

til at undersøge EF-reglernes særlige juridiske karakter.
Om iællesmarkedstraktaten siges det ofte, at den har karakter af

en rammetraktat. Dette er rigtigt for så vidt, som de fleste af trak-
tatens bestemmelser omhandler institutionernes sammensætning og
funktion, angiver målsætninger og tildeler institutionerne be-
føjelser til at vedtage bestemmelser og træffe afgørelser med hen-
blik på at nå disse mål, medens antallet af fuldstændige materielle
bestemmelser, der ikke skal udfyldes af de politiske institutioner
for at få virkning, i hvert fald for en umiddelbar betragtning synes
beskedent. Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid, at ram-
merne nok er vide, men ikke slet så løse, som det ofte er tilfældet
i de traktater, man sædvanligvis betegner på denne måde. Som
nærmere omtalt ovenfor under b er de bestemmelser, der giver
institutionerne hjemmel til at handle, i vidt omfang udformet så-
ledes, at de ikke blot giver institutionerne beføjelser, men også
pligt til at udnytte dem. Hertil kommer, at antallet af bestemmelser,
som er fuldstændige i den forstand, at de i sig selv medfører præcise
retsvirkninger, er større end en overfladisk gennemlæsning giver
anledning til at tro. Domstolen har i adskillige afgørelser fastslået,
at bestemmelser, der efter deres formulering alene retter sig til
medlemsstaterne, har direkte virkning i forhold til virksomheder
og borgere i den forstand, at de umiddelbart skaber rettigheder for
disse, som kan gøres gældende over for de nationale myndigheder,
og som de nationale domstole skal beskytte. I visse tilfælde er denne
virkning også af Domstolen tillagt bestemmelser, der opstiller visse
præcise mål, som skulle være opnået inden en vis tidsfrist, men som
medlemsstaterne eller de politiske EF-institutioner har vist sig ude
af stand til at realisere inden udløbet af den angivne tidsfrist. Dom-
stolen har f. eks. fastslået, at reglen i Fællesmarkedstraktatens art.
52 om ligebehandling i tilfælde af etablering har direkte virkning
fra overgangsperiodens udløb, selv om Rådet endnu ikke som fore-
skrevet i art. 54 har udfærdiget etableringsdirektiver inden for alle
erhverv.33) Endelig har Domstolen i en række tilfælde tillagt de
generelle målsætningsbestemmelser og andre principbestemmelser i
traktatens første del væsentlig retlig betydning — først og fremmest
for fortolkningen af de senere traktatbestemmelser.

Det er vanskeligt at benægte, at Domstolen gennem denne rets-
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praksis optræder som et retsskabende organ. I visse tilfælde kan en
enkelt afgørelse fra Domstolen som f. eks. den om art. 52 reelt over-
flødiggøre en række Kommissionsforslag, som i årevis er blevet
drøftet i Rådsregi uden at kunne opnå vedtagelse. I det omfang
integrationen fremmes ad denne vej, er der naturligvis ingen mulig-
hed for at medinddrage tredjelande, og en domstolsafgørelse vil
med ét slag kunne ændre grundlaget for et påbegyndt samarbejde
med tredjelande om udformingen af fælles regler på et område,
hvor EF-traktatens bestemmelser kan tænkes at blive anset for
umiddelbart anvendelige.

Blandt de retsaktstyper, der i traktaten anvises som midler for de
politiske EF-institutioners regelfastsættelse, er forordninger, direk-
tiver samt beslutninger rettet til medlemsstaterne af særlig inte-
resse.34) Beslutninger rettet til enkelte virksomheder binder kun
disse og kan nærmest sammenlignes med en national administrations
konkrete forvaltningsakter. Henstillinger og udtalelser er ikke bind-
ende og anvendes i praksis kun i meget ringe omfang som middel
til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger.

Forordningen er almengyldig, bindende i alle enkeltheder og
gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Den skal anvendes af na-
tionale domstole og administrative myndigheder i dens fællesskabs-
retlige form, og den har i overensstemmelse med sit indhold direkte
virkning for den enkelte virksomhed eller borger. Dens ikrafttræ-
den og virkning i medlemsstaterne er i princippet uafhængig af
nationale foranstaltninger. Den fortrænger modstående nationale
lovbestemmelser, og den kan efter Domstolens praksis lige så lidt
som andre umiddelbart anvendelige EF-bestemmelser fortrænges af
senere national lovgivning.35) Forordningen er den retsaktstype, der
klarest viser EF's særlige karakter. Med alle mulige forbehold kan
dens virkninger snarest sammenlignes med den, der normalt er
knyttet til den føderale lovgivning i en forbundsstat.

Forordninger anvendes især ved skabelsen af de mekanismer, der
er nødvendige for det fælles varemarkeds funktion, herunder told-
unionen og de fælles markedsordninger for landbrugsvarer. Men
der er også adgang til at anvende forordninger på en række områder
af fælles interesse for EF og andre lande, f. eks. inden for transport-
politikken. Selv den generelle udfyldningsregel i art. 235 giver ad-
gang til udstedelse af forordninger. Der er en almindelig tendens
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i fællesskaberne til anvendelse af forordningsformen, hvor denne
ikke er udelukket ved hjemmelsbestemmelsens formulering.

Direktiver samt beslutninger rettet til medlemsstaterne er ifølge
traktaten bindende for disse. Direktivet er i princippet kun bin-
dende med hensyn til det tilsigtede mål, men overlader det til de
nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennem-
førelsen. Det er nærliggende at sammenligne disse to retsaktstyper
med sædvanlige internationale forpligtelser, og det skulle i så fald
ikke kunne frembyde vanskeligheder at udvide ordninger fastlagt
i disse former til at omfatte ikke-medlemslande. Det må imidlertid
ikke overses, at også bestemmelser fastsat i direktiver og beslut-
ninger er fællesskabsret. De bliver ligesom forordninger til under
iagttagelse af den ovenfor beskrevne institutionelle procedure, og
Domstolen har samme stilling med hensyn til deres fortolkning,
selv om de nationale retter ikke så ofte som ved forordninger har
anledning til at forelægge præjudicielle spørgsmål. Endvidere har
Domstolen fastslået, at også bestemmelser i retsakter af disse typer
efter omstændighederne umiddelbart kan skabe rettigheder for de
enkelte virksomheder eller borgere, som ikke kan berøves dem ved
senere national lovgivning.36)

Traktatens generelle opregning af retsaktstyper er ikke udtøm-
mende. Der kan inden for traktatens rammer træffes afgørelser af
anden art. De vedrører imidlertid fortrinsvis organisatoriske spørgs-
mål, og Domstolen har fastslået, at det ikke er retsaktens benæv-
nelse, men dens indhold og tilsigtede retsvirkninger, der er afgø-
rende for dens retlige bedømmelse.37)

3°. Resultat af undersøgelsen under 1° og 2°.
Efter denne gennemgang af traktatbestemmelser og praksis inden

for fællesmarkedet må det erkendes, at inddragelse af tredjelande
som aktive deltagere på lige fod med EF-landene i den regelfast-
sættelse, der finder sted inden for traktatens institutionelle rammer
og under anvendelse af de særlige EF-retsakter, støder på vanskelig-
heder, som det forekommer umuligt at overvinde uden ændringer
i EF's traktatmæssige grundlag. Det er derimod muligt at indhente
udtalelser fra tredjelande under beslutningsprocessen eller medind-
drage eksperter fra disse lande i forberedelsen, men dette må for-
mentlig enten ske via Kommissionen eller derved, at et medlems-
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land uformelt drøfter et fremsat Kommissionsforslag med vedkom-
mende tredjelande og lader sin stillingtagen i Rådet influere af
disse drøftelser.

Det anførte hindrer naturligvis ikke en væsentlig indirekte på-
virkning fra tredjelandes side. Lige som den nordiske lovgivning
påvirkes af synspunkter og tendenser i andre lande, modtager også
EF-samarbejdet impulser udefra. Dette gælder både under Kom-
missionens forberedelse af sine forslag og under disses behandling
i Rådet. Udvidelsen af medlemskredsen med Det forenede Konge-
rige og Danmark, der begge opretholder nære forbindelser med
andre landegrupper, medfører naturligvis en forøgelse af denne på-
virkning. Det har også betydning, at visse af de europæiske inte-
resseorganisationer, f. eks. Euro-LO, der søger at påvirke Kommis-
sionen, ikke er begrænset til EF's geografiske område. Også private
initiativer kan få betydning i denne henseende. Jeg vil her frem-
hæve det kolloqvium med deltagelse fra andre nordiske lande, der
blev arrangeret på Handelshøjskolen i København i forbindelse med
et møde i EF-arbejdsgruppen om international privatret.

Af den foretagne gennemgang følger endvidere, at en udvidelse
af den i EF fastlagte løsning til at omfatte andre lande på grund
af EF-retsakternes særlige karakter ikke kan ske blot ved at ud-
strække disses gyldighed til de pågældende tredjelande, men må
foregå på andet grundlag. Skal dette have karakter af en formel af-
tale, må forhandlinger herom i vidt omfang føres af Kommissionen
på EF's vegne og ikke af de enkelte EF-lande, ligesom aftalen i så
fald indgås af Rådet og for det interne forhold i EF får karakter
af egentlig fællesskabsret.38)

EF er i øvrigt fuldt opmærksom på det ønskelige i at søge visse
ordninger udstrakt til at omfatte andre lande. Som eksempel kan
anføres art. 29 i direktivet af 24. juli 197339) om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til
udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring.
Denne bestemmelse giver udtrykkelig hjemmel for, at fællesskabet
kan indgå gensidige aftaler med tredjelande, som fraviger direk-
tivets bestemmelser om filialer og agenturer for selskaber med
hjemsted uden for fællesskabet, og giver således mulighed for at
yde sådanne selskaber samme behandling som selskaber hjemme-
hørende i fællesskabet. Forhandlinger herom er foreløbig indledt
med Schweiz. Det bør også nævnes, at EF i forbindelse med Dan-
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marks tiltrædelse har udvidet reglerne om afskaffelse af det grønne
forsikringskort til at omfatte motorkøretøjer fra de andre nordiske
lande (og fra Østrig og Schweiz samt enkelte østeuropæiske lande).

Som anført foran under omtalen af justitsministerkonferencen
i Stockholm har fællesskaberne også i en del tilfælde bygget den
interne regulering på resultater opnået i andre internationale or-
ganisationer. Hvor denne fremgangsmåde anvendes, opnår de nor-
diske lande, som ikke er medlemmer af EF, en mere direkte ind-
flydelse på EF-reglerne. Der er naturligvis heller intet til hinder
for, at den videregående internationale aftale, som danner grundlag
for den interne regelfastsættelse i EF, kan være truffet i et forum,
der er sammensat specielt med henblik på at løse opgaver, som EF
har besluttet at tage op. Dette var netop tilfældet med den euro-
pæiske patentkonvention.

I denne forbindelse kan de udviklingsklausuler, som findes i de
fleste aftaler mellem EF og de resterende EFTA-lande,40) muligvis
få en særlig betydning. Efter disse klausuler er der mulighed for
at udstrække de særlige forbindelser, der omfattes af overenskoms-
terne, til områder, som ikke dækkes af disse. Det er vel ikke utænke-
ligt, at der med udgangspunkt i disse klausuler kunne skabes et
særligt forum for harmoniseringsbestræbelser inden for områder af
fælles interesse for de to landegrupper.

4°. Resultatets betydning for det nordiske samarbejde.
Det nordiske lovsamarbejdes uformelle og pragmatiske karakter

får en særlig værdi i de tilfælde, hvor der finder en lovharmoni-
sering sted inden for EF-traktaternes rammer på et område af fælles
nordisk interesse. Det forhold, at de nordiske lande normalt ikke
anvender formelle aftaler som led i deres lovsamarbejde, medfører
således, at overførelsen af traktatkompetence til EF som sådant får
mindre betydning for forholdet mellem et nordisk land, der er
medlem af EF, og de øvrige nordiske lande.

Det er imidlertid klart, at et nordisk land, der er medlem af
EF, ikke kan deltage fuldt ud i et nordisk projekt, der har som
erklæret mål at skabe så vidt muligt enslydende nordiske love,
såfremt det pågældende emne allerede er reguleret ved EF-regler
eller er i færd med at blive det. Det er på den anden side lige så
klart, at de øvrige nordiske lande har interesse i at inddrage EF-
landet i det nordiske samarbejde på området for derigennem at få
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informationer om og mulighed for at påvirke samarbejdet inden
for EF. Det forhold, at der forberedes EF-regler på et område af
fælles nordisk interesse, kan meget vel give anledning til, at emnet
sættes på dagsordenen for det nordiske lovsamarbejde, selv om der
ikke i øvrigt synes at være grund til at gøre dette på det pågældende
tidspunkt. Med hensyn til målet for et sådant nordisk samarbejde
er der grund til at erindre om nogle af de tanker, som statsråd Carl
Lidbom gjorde sig til talsmand for i sit tidligere omtalte indlæg
på det forrige nordiske juristmøde. Hvis man på områder, hvor et
harmoniseringsarbejde er i gang inden for EF's rammer lægger
vægten på opnåelse af nordisk enighed i hovedsagen og i princippet
fremfor opnåelse af fuldstændig retsenhed og så vidt muligt ens-
lydende tekster, er det vanskeligt at se, at et nordisk lands medlem-
skab af EF skulle skabe formelle vanskeligheder for dets deltagelse
i det nordiske lovsamarbejde på området.

En sådan samkøring kan naturligvis volde praktiske vanskelig-
heder. EF-samarbejdet beslaglægger store arbejdsressourcer i den
danske centraladministration. Det kan være vanskeligt at indpasse
kontakten med de andre nordiske lande i mødeprogrammet i
Bryssel. Det nordiske samarbejde vil imidlertid ikke nødvendigvis
være ensbetydende med en arbejdsforøgelse. Den bearbejdelse af
problemerne, der foregår i de andre nordiske lande, kan lette til-
vejebringelsen af grundlaget for den danske stillingtagen i EF.

En anden praktisk vanskelighed skabes af arbejdsformerne i
Bryssel. Jeg tænker her ikke så meget på det forhold, at EF-sam-
arbejdet er undergivet en vis fortrolighed. Særlig på de områder,
der har interesse i den foreliggende sammenhæng, vil dette forhold
næppe medføre vanskeligheder. Det er derimod et væsentligt pro-
blem, at materialet til arbejdsgruppemøderne ofte fremkommer så
sent, at medlemslandenes delegationer dårligt nok får tid til selv
at sætte sig ind i de rejste problemer. En forhåndsdrøftelse med de
andre nordiske lande af alle detaljer i EF-samarbejdet vil allerede
af den grund næppe være praktisabel, selv om eksistensen af et
nordisk samarbejdsorgan om det samme emne vil give mulighed
for hurtig og direkte kontakt.
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4. SAMMENFATNING - KORT ANGIVELSE
AF DE FREMSATTE TESER

a. Retsudviklingen i EF på områder, der ikke er uløseligt knyttet
til eksistensen af et fælles marked, vil — uanset formen for de en-
kelte nordiske landes tilknytning til fællesskaberne — få betydning
for den nordiske lovgivning på disse områder. En begrænsning af
diskussionen til spørgsmålet om, i hvilket omfang et nordisk lands
EF-medlemsskab indskrænker dets mulighed for deltagelse i nordisk
lovsamarbejde, er derfor udtryk for en for snæver synsvinkel.
Diskussionen bør udvides til at omfatte ikke blot EF-samarbejdets
betydning for nordisk lovsamarbejde som helhed, men også — og
måske især — de nordiske landes mulighed for at påvirke retsud-
viklingen i EF.

b. Spørgsmålet om EF-samarbejdets betydning for det nordiske
lovsamarbejde og om de nordiske landes mulighed for at påvirke
regelfastsættelsen i EF synes at måtte besvares særskilt for hver af
følgende kategorier:

1°. Emner, der må antages at falde uden for EF-traktaternes sag-
lige anvendelsesområde eller dog i hvert fald ikke at kunne
reguleres ved bindende forskrifter fra EF's institutioner (især
person- og familieretten, den generelle strafferet og den al-
mindelige erstatningsret): Her kan hverken EF-samarbejdet
som sådant eller det forhold, at et nordisk land er medlem af
EF, antages at få betydning for den nordiske lovgivning. Til
gengæld frembyder EF på disse områder ikke nogen yderligere
mulighed for at påvirke retsudviklingen i de øvrige EF-lande.
Samarbejdet med disse lande vil fortsætte som hidtil, d. v. s.
fortrinsvis inden for Europarådets rammer. Det er imidlertid
ikke muligt at drage nogen helt fast og varig grænse for de lov-
givningsområder, inden for hvilke Rådet efter de gældende
traktater kan fastsætte bindende forskrifter. Derimod synes der
inden for en overskuelig fremtid ingen realistisk mulighed for
en udvidelse af det institutionelle samarbejde til nye sagsom-
råder gennem etablering af en „europæisk union".

2°. Emner, som vel kunne reguleres ved bindende forskrifter fra
EF's institutioner, men som ikke har en sådan sammenhæng
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med det øvrige EF-samarbejde, at det er udelukket at gøre
dem til genstand for særskilte aftaler mellem medlemsstaterne
(især formueret, immateriel ret, international privat- og proces-
ret og formentlig visse emner inden for nye lovgivningsområder
som forbrugerbeskyttelse og miljøværn): Hvis EF-landene
vælger at regulere et sådant emne ved særskilte aftaler, er der
i princippet intet til hinder for inddragelse af de andre nor-
diske lande, som måtte ønske det, på lige fod med EF-landene.
Det vil dog i praksis få stor betydning, om der kan findes ud-
veje for i så fald at imødekomme EF-landenes ønske om at
give EF-Domstolen en tilsvarende fortolkningskompetence som
ved de egentlige EF-regler. Et nordisk medlemsland må ved
behandlingen af sådanne emner i EF være opmærksom på
denne konsekvens af valget mellem EF-retsakter og særskilte
aftaler. Andre hensyn kan imidlertid på afgørende måde tale
for anvendelse af retsaktsformen, og en inddragelse af tredje-
lande i en særskilt aftale forudsætter naturligvis enighed her-
om mellem EF-landene. Omvendt kan vanskeligheder ved at
opnå enighed mellem EF-landene om reguleringen af et sådant
emne i forbindelse med et akut behov for en international
regulering — i særlige tilfælde — skabe konstellationer, der går
på tværs af EF's grænser. Ved regulering af områder, hvis be-
tydning for samkvemmet mellem medlemsstaterne ikke er
specielt begrundet i eksistensen af det fælles marked, er der i
realiteten næppe nogen retlig hindring for at træffe valget af
samarbejdsform og samarbejdspartnere på grundlag af rent
politiske overvejelser, men eksistensen af det institutionelle
apparat i EF vil i praksis danne udgangspunkt for overvejel-
serne.

3°. Emner, som efter EF-traktaterne skal reguleres ved retsakter
fra EF-institutionerne: Her hindrer den institutionelle opbyg-
ning af EF og den særlige retlige karakter af EF-reglerne tredje-
lande i at deltage i regelfastsættelsen på lige fod med EF-
landene. De kan høres af EF (mulighed 3 i bilaget til resolu-
tionen fra den europæiske justitsministerkonference), men dette
må normalt ske via Kommissionen. En udvidelse af den i EF
fastlagte løsning til at omfatte andre lande (mulighed 4 i bi-
laget til resolutionen) kan ikke ske blot ved at udstrække EF-
reglernes gyldighed til disse lande, men må foregå på andet
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grundlag. Skal dette have karakter af en formel aftale, må for-
handlingerne herom i vidt omfang føres af Komissionen på
EF's vegne og ikke af de enkelte EF-lande, ligesom aftalen i så
fald indgås af Rådet og for det interne forhold i EF får karak-
ter af egentlig fællesskabsret. Derimod hindrer traktaterne ikke
EF i at bygge den interne regulering på resultater opnået
inden for andre internationale organisationer (mulighed 1 og 2
i bilaget til resolutionen). I denne forbindelse synes udviklings-
klausulerne i aftalerne med de resterende EFTA-lande at for-
tjene særlig opmærksomhed.

c. De hindringer for tredjelandes deltagelse, som er anført under
b 3°, afhjælpes i nogen grad af et nordisk lands medlemskab i for-
bindelse med det nordiske lovsamarbejdes uformelle og pragmatiske
karakter. Danmark kan drøfte fremsatte Kommissionsforslag af in-
teresse for de andre nordiske lande med disse og lade sin stilling
i Rådet påvirke heraf. Det forhold, at der forberedes EF-regler på
et område af fælles nordisk interesse, kan meget vel give anledning
til, at emnet sættes på dagsordenen for det nordiske lovsamarbejde,
selv om der ikke i øvrigt er aktuel anledning hertil.

Udnyttelsen af de muligheder, som er skitseret under b 2° og
under c forudsætter en vidtgående gensidig information. Det er
nødvendigt at sikre en løbende, hurtig, men samtidig grundig ud-
veksling af oplysninger og synspunkter mellem de nordiske lande
om EF-samarbejde på alle områder, der kan have betydning for
den nordiske lovgivning. Effektive bestræbelser i denne retning
må udfoldes i alle styrelser og på alle niveauer, der beskæftiger
sig med nordisk lovsamarbejde. Opgaven stiller ikke blot krav til
den danske administration, men i høj grad også til de andre nor-
diske landes. Kendskab til disses synspunkter er en forudsætning
for virkeliggørelsen af daværende markedsminister Ivar Nørgaards
løfte i Nordisk Råd om, at Danmarks stemme i EF er en nordisk
stemme.

Også i så henseende synes den uformelle og pragmatiske karakter
af det nordiske samarbejde at være en væsentlig styrke. Der er god
grund til at tro, at dette samarbejde kan tilpasse sig de krav, som
de ændrede samarbejdsforhold i Europa måtte stille, og derved
drage nytte af det danske medlemskab i EF.
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