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Sammanfattning

Inledning

förEuropaintegrationeninternationaliseringen, därfortgåendeDen
påverkar i alltdominerande inslaget, störredel detSveriges utgör

villkor. In-ekonomiskasamhällets politiska ochutsträckning det svenska
frågor alltekonomiska och politiskamedförttemationaliseringen har att

dessför Sverige ochochinternationella förhållandenoftare knyts till att
Gränserna mellanutanför landetsbeslut fattasmedborgare viktiga gränser.

frågor suddasinternationellanationella och ut.
organisation medmellanfolkliggemenskaperna EGEuropeiska är en

frånEG-samarbetetskiljerfunktioner. Detöverstatliga annatsom
medföri EG bl.a.medlemskapsamarbeteinternationellt är attatt ett

förpliktelserfolkrättsligaendast åtar sigobegränsad tid inteSverige för en
befogenheter, bl.astatsrättsligaöverlåter vissaäven norm-utan

Besluts-institutioner.till EG:svissa områden,givningsmakten inom
med be-i enlighetinstitutioner skerråd och övrigafattandet i EG:s

medlemskapSverige vidgemenskapsfördragi destämmelserna ettsom
deluppstår för Sverigesverkanbindandetillträda. Beslutenskommer att

överlåtit vissregeringsformen,§med stöd 10 kap. 5för riksdagenatt av
har EGsakområdendessagemenskaperna. Inombeslutanderätt till
myndig-svenskadirekt skall tillämpasfatta beslutkompetens att avsom

dockkommermedlemsländerliksom övrigaenskilda. Sverige,ochheter
beredningförslag och rådetsmed desskommissionens arbeteunder avatt
företrädare isinapåverka beslutenmöjlighetförslagen ha attatt genom

olika EG-organ.
meduppgiftdet regeringensmedlemskap i EG blirsvensktVid attett

Sverigesskallden politikinför riksdagen forma styrasomansvar
uppträdande i EG:s olika organ.

Mycketkomplicerad.inom EGoch beslutsprocessen ärBerednings-
så här. Påbeslutsförfarandet inom EGbeskrivakanförenklat egetman

inga fastafinnsförslag till beslut. Detkommissioneninitiativ utarbetar ett
Ibland biträdsförslag.skall arbeta framkommissionenprinciper för hur ett
medlemslän-frånelleroberoende konsulterkommissionen experteravav

kan ocksåKommissionenintresseorganisationer.föreller företrädarederna
på remisssitt förslaginformellt sändamedsin förankringsprocessbörja att
Om intestatsförvaltningarna.nationellaför de olikaföreträdaretill

utfärda rättsakterhandpåtillagts befogenhetkommissionen att egen
fallförekommanderådet iför beslut. Närrådetföreläggs förslaget

läggsandra remissorganparlamentet ochyttrande fråninhämtat ansvaret
eller,beredningsorgan Coreperpå rådetsfortsatta beredningför ärendets
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inom särskilda sakomräden, pä andra kommittéer såsompermanenta
Särskilda jordbrukskommittén och Monetära kommittén. Dessa ständiga
kommittéer hänskjuter oftast beredningen till arbetsgrupper analyserarsom
kommissionens förslag och föreslår tillägg eller ändringar. Efter be-
redningen fattar rådet sitt beslut.

Ett EG-medlemskap kommer kräva ökade och delvis förändradeatt
utrednings-, berednings- och förhandlingsinsatser regeringskansliet. Denav
svenska förvaltningsmodellen karaktäriseras litet regeringskansli ochettav
fristående, till viss del självständiga förvaltningsmyndigheter. Ett
bibehållande denna modell kommer bl.a. kräva tjänstemänav frånatt att
förvaltningsmyndigheterna i utsträckning bereder underlagstor för
Sveriges position i EG-frágor aktivt medverkar i EG-samarbetetsamt som

eller företrädarerepresentanter, för Sverige.experter Det svenska
deltagandet i EG-samarbetet kommer därför kräva insatser frånatt stora
förvaltningsmyndigheternas sida. Stora krav kommer ställas påatt
samverkan mellan regeringskansliet och förvaltningsmyndigheterna.

Utredningsuppdraget

Vår uppgift kan sammanfattningsvis ha varitsägas inom föratt ramen nu
gällande grundlagsbestämmelser och med bibehållande den svenskaav
förvaltningsmodellen analysera hur regeringendepartementen och
förvaltningsmyndighetema EG-integrationen.skall kunna samverka i
Uppdraget har tillavgränsats förhållandena mellan regeringen ochatt avse
förvaltningsmyndighetema och myndigheterna sinsemellan. Enligt di-
rektiven skall vi således inte lämna förslag rörande regeringskansliets
organisation och arbetsformer vid EG-medlemskap.ett

Vi har också hurövervägt Sverige bör i olika EG-representeratvara
hur instruktionsgivning och återrapporteringsamt bör ske.organ

Andra frågor undersökts det svenskaär kommittéväsendets funktionsom
i EG-perspektiv intresseorganisationemasett roll i beredningspro-samt

i EG-frågor i regeringskansliet.cessen

Betänkandets disposition

1 betänkandets inledande del, del redogör vi kortfattat för den svenska
förvaltningsmodellen avsnitt 2, Sverige i internationella förhandlingar
avsnitt 3, det svenska kommittéväsendet avsnitt 5 och intresseorganisa-
tionernas medverkan i beredningsprocessen avsnitt 6. Vidare beskriver
vi regeringskansliets organisation inför det västeuropeiska integrations-
arbetet avsnitt 4. En kort beskrivning hur EG fram lämnasväxt iav
avsnitt Kort berörs EES-avtaletsäven institutionella uppbyggnad avsnitt
8. I avsnitten 9 och 10 beskrivs EG:s institutioner kommissionenssamt
och rådets beredningsorgan. Vi redogör för beslutsprocessen i EG i avsnitt
11. EG-frägomas behandling i nâgra medlemsländer avsnitt 12 avslutar
betänkandets deskriptiva del.

I betänkandets del II redovisar vi kartläggning EG:s organisationen av
inom antal myndigheters områden. Studienett omfattar fem förvaltnings-
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Sverigesberörda fackdepartementunder regeringen ochmyndigheter samt
arbetsmiljöområdet,tillkartläggningenRiksbank. Vi har avgränsat

socialför-konkurrensomrádet ochjordbruksomrádet,finansiella tjänster,
kartläggningen.medverkat imyndigheter harsäkringsomrâdet. Följande

ArbetsmarknadsdepartementetArbetarskyddsstyrelsen arbetsmiljö,
finansiella tjänster,FinansdepartementetFinansinspektionen

jordbruk,jordbruksverkJordbruksdepartementetStatens
NäringsdepartementetKonkurrensverket konkurrens,

socialförsäkring,SocialdepartementetRiksförsäkringsverket
Riksbank finansiella tjänster.Sveriges

ochkommittéer, arbetsgrupperfrågaorganisation iredovisar EG:sVi om
Vidareområdena.de nämndainominom gemenskapernaandra organ

exempel påintegrationsarbetet,ioch organisationuppgifterredovisas sam-
och behoverfarenheterhittillsvarandeoch arbetsrutiner,verkansformer

ochdepartementansvarsfördelning mellanuppgifts- ochförslag tillsamt
förvaltningsmyndighet.

och förslag.övervägandenvåraIII redovisarbetänkandets dell

sammanfattningsynpunkter iMyndigheternas

samstämmigtstudie, harförvaltningsmyndigheteri vårochDepartement
liggaEG-samarbetet börpolicyarbetet inomövergripandedetattuppgett

samverkanmodell fördenockså råttEnighet hardepartementen. attom
fortlevabörEESEG-arbetettillämpats ihittillsberedningsprocessoch som

generellt förutserEG-medlemskap. Rentvidjusteringarmed vissa manett
handelsavdel-Utrikesdepartementetstyngdpunktsförskjutning fråndock en

fackmyndighet.ochdepartementsakansvarigtning mot
bedömtstudie hari vårmyndigheterochSamtliga departement att

ochkommittéersamtligaföreträtt iellerskallSverige representeratvara
varitharinstitutioner. Mananslutning till EG:sfinns iarbetsgrupper som

deltagande isvensktformen förskalldepartementen avgöraenig attom
ökade kravställermedlemskapVidare harEG-organen. ansett att ettman

EG-uppföljningsamordning ochoch pâinstruktionertydligapå aven
agerande isvensktframgångsriktockså betonatharfrâgoma. Man att ett

tjänstemänmellaninformationsutbyteökatkrävaEG kommer ettatt
förvaltningsmyndigheter.ochdepartementnivåer iolika

bestå vidförvaltningsmodellen kansvenskadenbedömt ettMan har att
betydandenågrainte förutsettoch harmedlemsskapsvenskt merman

svensktheller harkonsekvenser. Inteorganisatoriska ansett att ettman
denbetydande ändringarnågraföranledermedlemskap i EG avmer

och förvaltnings-departementenmellanansvarsfördelningennuvarande
personellaökadekrävadockEG-arbetet kommermyndigheterna. att

resurser.
harintegrationsarbetetförnuvarande arbetsgrupperRegeringskansliets

berördadärberedningsorganlämpligtorganisatorisktbedömts ettvara
och förslagsynpunkterläggaintresseorganisationer kanochmyndigheter
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på svensk ståndpunkt itEG-samarbetet. Slutligen har vikten fåattav
intresseorganisationernas synpunkter på olika frågor vid medlemskapett
frarnhållits.

Läsanvisning

Vi har i vår beskrivning kommissionens och rådets olika berednings-av
använt beteckningen expertkommittéorgan påoss av underorgan

kommissionen och arbetsgrupp pâ under rådet. Vi har också använtorgan
beteckningen kommittéer verkställighetsstadietoss förav de organ

kommissionen skyldig höraär dennär delegeradutövar beslutanderätt.

agerandeEtt enhetligt svenskt

Genom medlemskap i EG Sverigeett möjlighet medlemges att som
påverka gemenskapernas ställningstaganden i olika frågor. Sverige kommer

erbjudas platser i EGrs olikaatt För bästa kunnasätt utnyttjaattorgan.
denna möjlighet till inflytande detär avgörande betydelse svenskav att
statsförvaltning, såväl organisatoriskt kompetensmässigt, står välsom
rustad för effektivt föra fram Sverigesatt ståndpunkter i EG.

För Sveriges inflytande i EG kommer det viktigt redan iattvara man
tidigt skede beslutsprocessenett tillvara och verkar för Sverigestarav

intressen. För gehör för Sveriges positionatt i de olika EG-organen är
det vidare vikt Sverige visarstor väl samordnadatt ochav upp en
förankrad politik i EG-samarbetet. Det kommer också bli nödvändigtatt

Sverige i informella förhandlingaratt och överläggningar samverkar med
andra medlemsländer för finna för Sverige godtagbaratt en gemensam
ståndpunkt.

Bland förutsättningarna för framgångsrikt svenskt agerande inomett EG
måste i första hand framhållas vikten kompetens, kontinuitet ochav
samordning detnär gäller de svenska arbete på olikarepresentantemas
nivåer inom EG:s organisation. Sverige måste i EG-samarbetet tala med

och utifrânröst genomtänkt och konsekvent uppfattningen och strategi.en
För detta skall kunna uppnås detatt är väsentlig betydelse före-av att
trädarna för Sverige kan utifrån instruktioner väläragera som genom-
arbetade och grundade på övergripande strategi i EG-arbetet. Likaså ären
det viktigt svenska förhandlingspositioneratt väl förankradeär på politisk
nivå hos ansvariga myndighetersamt och berörda intressenter.

förvaltningsmodellenDen svenska håller

En fråga för utredningen har varit huruvida det inom förramen nu
gällande grundlagsbestämmelser och med bibehållande den svenskaav
förvaltningsmodellen är möjligt utforma effektiva och korrektaatt
samverkansformer mellan regeringen och dess förvaltningsmyndigheter i
EG-arbetet.

Systemet med fristående myndigheter innebär, enligt vår uppfattning,
konstitutionell synvinkel inte några problem detnär gällerur regeringens
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regeringenlyder underFörvaltningsmyndighetemaEG.gentemotansvar
uttrycktillkommerintentionerdeförverkligaskalloch genomsom

ingårfunktionstyranderegeringensbeslut. Iregeringensochriksdagens
svenskaverksamhet. Deförvaltningsmyndighetemasledaskyldighet atten
myndig-ärendeni rörförutomhar,förvaltningsmyndighetema som

lagtillämpning,ellerkommunenskild ellerhetsutövning enmotmot
för regerings-regeringen. Inomlydnadspliktmotsvarande gentemot ramen

hand harregeringendet attbeslutriksdagens ärochformen egensom
förvaltning.sinönskardenutsträckningvilkenibedöma styra

meddelabefogenhetnågoninteharFörvaltningsmyndighetema attegen
grund isinbeslutar harmyndigheternaföreskrifterföreskrifter. De som

regeringen.ellerriksdagenfrånbemyndiganden
personalmedverkanbehövaEG-arbetetikommerRegeringen avatt

på-vissamedförakan kommaDettaförvaltningsmyndighetema. attfrån
påkravdelvis andraoch ställaorganisationsmodelldagensfrestningar

dessainomverksamhetenstyrningRegeringensverksledningarna. av
tidigare.bli tydligare änbedömningvårenligtkommerområden att
beaktandemedregeringen,varit hurför harfråga avviktigEn oss

drivaochformamedarbetethanteraaspekter, bör attkonstitutionella
myndigheterberördahurocholika EG-organeni depolitikregeringens

verksamhet.sinsamordnaskallsinsemellan
för-möjligheterhar dei dag styraregeringen attbedömerVi att

andrainomliksomEG-arbetet. Härbehövs ivaltningsmyndighetema som
förvaltnings-säkerställaförregeringen,dock attdetområden krävs attatt

in-regeringensmedenlighetverksamhet isindrivermyndigheterna
särintressen,sektoriellapräglasaktiviteternalåteroch intetentioner av

riktlinjer klartmyndighetsdirektiv ochtydliganormgivning, angergenom
frånmåsteVidareverksamhet.förvaltningsmyndighetemas mankraven

mellan departementansvarsfördelningensida tydliggöraregeringskansliets
myndighet.och

områdedetta ärockså inomstyrningregeringensdelviktigEn av
offentligadenbedömningochgranskninguppföljning,förformerna av

inomskekunnahuvudsakligenstyrning bör ramenverksamheten. Denna
redovis-fullständigadialog,ständigpåmed kravbudgetprocessenför en

områdensärskildainom etc.fortlöpandeningar, rapporter
beslutagemenskapemakommer attEG-medlemskap omVid ett

verksam-förvaltningsmyndigheternasinomliggerdagirättsregler som
regeringen gentemotEG-medlemskapVidhetsområde. ansvararett

tidsperiodangivenvissinomdirektivförgemenskapema enattt.ex.
författningarutfärdasintedet somrättsordningsvenski attinförlivas samt

Förvaltnings-praxis.EG-domstolensochrättsakterEG:sstrider mot
internadenförutsträckningi attkommer ansvaramyndigheterna stor

förstärkadärförfinnsSkälkräva. attkanEG-beslutennormgivningen som
föreskriftsverksamhet.myndigheternaskontrollmöjligheterregeringens av

samladframmedarbetepågår att taresultatstymingen enled i ettSom ett
gårregelreformering utdennamedArbetetförfattningsbeståndet.bild av
skapastrukturen,legaladenklarläggaregelsystemet,förenklapå att

Iregler.onödigaochföråldradeavskaffaslagolikaregister samtav
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samband med detta arbete bör även genomgång göras förvaltnings-en av
myndigheternas författningar i syfte analysera EG-medlemskapsatt ett
konsekvenser i fråga redan utfärdade regler. Vidare börom finnaman
former för säkerställa förvaltningsmyndigheterna,att att i den män de har
bemyndiganden, beslutar de föreskrifter olika EG-direktiv kan kräva.som

EG-direktiv innehåller regelmässigt bestämmelser nationellom
rapportering till EG-kommissionen rörande genomförandet. För att
regeringen skall kunna fullgöra denna rapporteringsskyldighet förordar vi

förvaltningsmyndigheternaatt åläggs skyldighet fortlöpande tillatten
regeringen eller till regeringenett bestämmer redovisaorgan som när och
på vilket myndighetensätt infört EG-direktiv i svensk rätt.

För regeringen skall fä samladatt bild detöver svenska deltagandeten
i EG:s olika bör regeringen även överväga skyldighetorgan fören
departement och myndigheter löpande redovisa sitt deltagandeatt i EG:s
olika till det inom regeringskanslietorgan förorgan samord-som svarar
ningen i EG-frâgor.

Man har under de åren eftersträvat införa resultat-senare att en
orienterad styrning i statsförvaltningen. Vid EG-medlemskap kanett
förvisso delar den statliga förvaltningen och dess struktur,av organisation,
planerings- och budgetcykler komma pâverkas, integrationenatt men
kommer inte hindra fortsatt resultatorienteradatt styrning för-en av
valtningsmyndigheterna. Såvitt vi förstått finns det inga regler i EG som
begränsar ländernas möjligheter utforma budgetprocessenatt och
budgetdokumenten pâ det sätt de själva finner lämpligt. Självklartsom
måste dock integrationsarbetet ingå naturlig och väsentlig del i densom en

budgetprocessen. Det finns inte heller någotnya formellt hinder för
budgetering och beslut budgetramar för längre tid äränom ett som nu
successivt introduceras i den svenska budgetprocessen. Fleråriga rambeslut
inom olika politikområden ligger i linje med EG:s strävan-snarare egna
den.

Samordningen med EG:s institutioner och medlemsländer i ekonomiska
frågor skulle underlättas Sverige, i likhet med EG och EG-ländemaom
med undantag Storbritannien, tillämpade kalenderåretav budgetår,som
något Riksdagsutredningen föreslagit i sitt nyligensom avgivna be-
tänkande.

Regeringen och förvaltningsmyndigheterna i integrations-
arbetet

Vi har under värt arbete kunnat konstatera förberedelsearbetet införatt ett
EG-medlemskap har kommit olika långt. Det råder på sina håll inom
departement och förvaltningsmyndigheter fortfarande viss osäkerheten om
hur de kommer beröras EG-samarbetet.att Flera myndigheter harav
efterlyst tydligare styrning och prioritering arbetet infören EG-med-ettav
lemskap. Man har också behov klarlägga ansvarsfördelningensett ett attav
mellan departement och myndighet vad gäller medverkan i EG:s olika
organ.
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Målet för EG-förhandlingama Sverige skall kunna bli medlem iär att
början år 1995. I god tid dessförinnan måste departement och förvalt-av
ningsmyndigheter inom respektive ansvarsområde analysera konsekven-

medlemskap. Vidare måste organisation och arbetsformer förettserna av
EG-arbetet läggas fast och nödvändiga rekryterings- och utvecklings-

igenomföras.insatser
månI den det inte redan skett måste därför varje departement i

samarbete med sina förvaltningsmyndigheter, på liknande sätt som
redovisas under avsnitt II, i detalj kartlägga EG:s organisation i fråga om
kommittéer, arbetsgrupper och myndighetsandra inom respektiveorgan
ansvarsområde. samband därmed börI behovet och kraven svensktav
deltagande Vidare bör det klaras i vilka EG-organövervägas. ut som
respektive departement och förvaltningsmyndighet företrädaskall Sverige

vilken uppgifts- och ansvarsfördelning skall råda mellansamt som
sarnverkans-departement och myndighet. I detta sammanhang bör även

för instruktionsgivningformer och arbetsrutiner, däribland former och
omprövningåterrapportering, bestämmas. Det ligger i sakens natur att en

i EG-organenkan behöva ske efter tids praktiska erfarenheter arbetetaven
fast formerna föroch först då definitivt kan läggasättettatt man mera

samverkan.
finnerockså och myndigheternaDet viktigt departementenär att en

föras kringfortlöpande måsteform för de prioriteringsdiskussioner som
främst.intressen börvilka frågor med utgångspunkt i svenska sättassom

föra meningsfulldepartement och myndigheter skall kunnaFör att en
kartlägga vilkaprioriteringsdiskussion bör myndigheterna snarast

Myndig-rationaliseringsmöjligheter följa EG-medlemskap.kan ettsom av
verksamhetsområden kan bliheterna bör också kartlägga vilka som

kontroll- ochföremål för internationell konkurrens, vad gällert.ex.
myndigheternas behovtillståndsverksamheter. Man bör vidare redovisa av

kompetensutveckling inför för de kravEG-medlemskap mötaattett som
i EG-sarnarbetet.ställs

samarbete med sinafölja detta arbete bör departementen iFör att upp
sådan tidförvaltningsmyndigheter inför årsskiftet 199394, irespektive att

års kompletteringsproposi-vid behandlingen 1994statsmakterna senast av
för regeringen redovisaställning till eventuella åtgärder,tion kan ta

ochför respektive verksamhetEG-medlemskapkonsekvenserna ettav
samverkansforrnerarbetsfördelning ochansvarsområde planeradsamt

och myndighet.mellan departement
utanförske liggerorganisatoriskt skalldenna samordningHur ut-

i samband med denfrågorHithörande börredningens uppdrag. övervägas
pågår.regeringskansliets organisationöversyn som nuav

beredningEG-frågomas

agerande vidSverigesfrågankonstitutionell synpunktUr är ettom
Grund-regeringsärende,deltagande i rådsmöte intestatsråds ett ett se

grundlagar SOUvårainför EG betänkande EG ochlagsutredningens
bestämmelserna i deBeslutsfattandet sker enligt1993:14 5.179. i rådet
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gemenskapsfördrag Sverige tillträda och beslutens bindandeattsom avser
verkan uppstår för Sveriges del för riksdagen med stöd 10 kap. 5 §att av
regeringsformen överlåtit beslutanderätten till gemenskapema. För det fall
Sveriges position i EG-fråga handläggs regeringsärendeetten som
kommer den svenska beredningen frågan hur Sverige börav om agera

EG:sunder berednings- och beslutsprocess omfattas bestämmelsernaatt av
Äveni 7 kap. regeringsformen. vid regeringens handläggning frågorav

inom EG:s normgivningskompetens formellt inte regeringsären-utgörsom
den bör principerna i kap.7 regeringsformen vägledande förvara
beredningen.

Regeringen bestämmer fråga EG-anknuten eller huräroavsett om en
underlaget för regeringens ställningstagande skall fram. Det kan sketas

arbete i departementen, i stående beredningsorgan,ettgenom genom en
särskild kommitté eller anförtros från departementen friståendearman
uppdragstagare.

Kommittéväsendet i väsentliga effektivavseenden modell förär atten
fram underlag för regeringens beslut, alternativ och komplementta men

kommer behövas. Vi bedömer alltså det faktiska föratt att utrymmet ut-
redningsinsatser kommittéer kommer minska vid EG-med-att ettav
lemskap. Bland kommer sannolikt förvaltningsmyndighetema iannat stor
utsträckning utnyttjas för fram beslutsunderlag.att att ta

Till skillnad från många EG:s medlemsländer har Sverige ettav
formellt reglerat remissförfarande. Enligt 7 kap. 2 § regeringsformen skall
vid beredning regeringsärenden behövliga upplysningar och yttrandenav
inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning behövs skallsom
vidare tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda sig. Huratt yttra
denna beredning skall till angelägenhet för regeringen.ärexterna en

lntresseorganisationernas roll i den beredningsprocessensvenska

Frågan intresseorganisationemas framtida roll i regeringens be-om
redningsprocess också i våra direktiv. Möjligheten för intresse-togs upp
organisationema sig vid regeringens beredning ärenden fåratt yttra av ses

förutslag den svenska demokratin. Regeringskansliet och intresse-ettsom
organisationema bör vid medlemskap i EG föra dialog. Viöppenett en

berörda intresseorganisationer i stående beredningsorgan inomattanser
regeringskansliet bör information och beredas tillfälle lämnaattom
synpunkter på hur svensk ståndpunkt skall utformas i frågorde som
kommer i EG-arbetet. finns frånDet regeringens sida också behovettupp

allteftersom beslutsprocessen fortskrider inom EG nationellt förankraattav
sin ståndpunkt. Behov finnaskan höra berörda intressenter underattav
EG:s olika beredningsfaser. sådant kanEtt hörande ske t.ex. ettgenom
remissförfarande, hearing med berörda myndigheter och intresseorgani-en
sationer, inhämtande synpunkter inom regeringskansliets ståendeav av
beredningsorgan, det slag utnyttjats under EES-arbetet, ellert.ex. av som

tillfälligthörande inrättad referensgrupp sakansva-inom t.ex.genom av en
rigt departement. förFormen och inom vilka tidsramar den nationella
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och EG:sfrågans karaktärbestämmaskommerberedningen att av
tidsramar.

Samordning

beredningsamordnadbehovetaktualiserari EGmedlemskapEtt avav en
ochEG-samarbetet. Kravetomfattasfrågorde gemensamavsom

eftersomviktigare,EG-medlemskap änsig vidberedningsamordnad ettter
mindre självtill,initiativ änkanmedlemskap inteSverige vid taett ens

kompetensområde.EG:sregeländring inombesluta om
expertkommittéemaofta idetvisar ärerfarenheterutländskaVåra att

olika förslagigrundläggande dragendekommissionenunder som
Sverigebörstadium beslutsprocessenpå dettaRedanutarbetas. omav

ståndpunkt.förankradmöjligt ha en
ståendefinnasregeringskansliet kommerdet inom attVi förutsätter att

representeradevissa departement ärform ochi någonberedningsorgan att
inför EG-skäldet finnasLikväl kandessa ettsamtliga atti organ.

ochmellan departementsamordningenformellastärka densamarbete
tillmöjlighetdärbudgetprocessen,iförslagEtt ärmyndigheter. att ges

myndigheternaförställa kravresultatstyming, anpassatrnål- och ett
myndigheter. Enochberörda departementmedsamrådsförfarande annan

föreskriftallmäninverksförordningenimöjlighet är ta omenatt
EG-frágor.berörda isamråda med andramyndigheterförskyldighet att

dialogförvaltningsmyndighetemasochunderlätta departementensFör att
för regel-forumdet skapasbörEG-frâgomasamordningen ettoch av

verksledningar.och dessdepartementsledningenmellanbundna möten

i EG-organenrepresentationSvensk

EttEG-samarbetet.iSverigeföreträderregeringennämntsDet är somsom
emellertidförvaltningsmodellen kommersvenska attbibehållande denav

förvaltningsmyndig-fråntjänstemänmedverkanomfattandekräva aven
företrädareellerbl.a.EG-arbetet,i experterrepresentanter,heterna som

Sverige.för
svenskförbördepartementsakansvarigtVi föreslår ansvaraatt
ocksåbördepartementSakansvarigtolikai EG:srepresentation organ.

EG-samarbetet.iSverigeföreträdaskallbeslutfatta vem somom
specialattachéerochför tjänstemänarbetsuppgifterAnsvarsområde och

framgåhuvuddragi sinarepresentationen börständigasvenskavid den av
representationen.vidbefattningsbeskrivningarellerarbetsordning

förvaltningsmyndigheterochi departement attFörordnande för tjänstemän
skeantingen kunnabörSverigeföreträdaombud eller genomexpertersom

förordnande inomellersakorrtrådevisstinomförordnandengenerella ett
ocksånaturligtvisförordnande börkommitté. Ettellerviss arbetsgruppen

Vidsakfrága.vissförhandlingstillfälle ellervissttillbegränsaskunna ett
ombudföreträdasSverigeskallinstansrättenoch FörstaEG-domstolen av

ellerbiträdasOmbudet fårvarje ärende.för expert enavav enutsessom
advokat.
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Instruktion bör regel lämnas i alla ärenden behandlas i EG-som som
Denna bör utarbetas sakansvarigt departementorganen. efterav gemensam

beredning med andra berörda departement och myndigheter och med det
har för samordningen för regeringensorgan ansvaretsom agerande i EG.

Även andra intressenter bör vid behov höras.
Vi föreslår också svenska ombud ochatt åläggs striktrepresentanter en

återrapporteringsskyldighet. Sakansvarigt departementet bör åläggas
skyldighet följa delegatens medverkanatt och vidarebeforda in-upp
formation till det inom regeringskansliet för samord-organ som ansvarar
ningen i EG-frågor och till berörda förvaltningsmyndigheter.
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Del BakgrundI

Utredningsuppdraget1

Regeringen lämnade denin i det europeiska samarbetet.Sverige är väg
gemenskapemamedlemskap i Europeiskajuli 1991 in ansökan1 en om

Europeiskamedlemskap i EG eller i denFörhandlingarEG. om -
ratificeras EG:sbildas Maastricht-fördragetEU,unionen avsom om

Målet Sverige skallpåbörjades den februari 1993.medlemsländer 1 är att-
för möjliggöraavtal medlemskap år 1994ställning tillkunna attettta om

medlemskap är 1995.svensktett
Europeiskamedlemskap kan gå via avtalettillVägen sägasett om

avtalet skallsarnarbetsornrådet, EES-avtalet. Avsiktenekonomiska är att
kraft år 1993.i underträda

uppgiftregeringens medmedlemskap i EG blir detVid attett ansvar
i EG:sskall Sveriges ageranderiksdagen forma den politikinför styrasom

ökade ochintegrationen kommer krävaeuropeiskaolika Den attorgan.
förhandlingsinsatserutrednings-, berednings- ochdelvis förändrade av

fåvilket kommerförvaltningsmyndighetema,regeringskansliet och att
svenska statsförvaltningen.âterverkningar pâ denbetydande

Svenskoktober 1991,Statsrådsberedningens promemoria den 25I
effekterna förtill EG, diskuterasstatsförvaltning inför närmandet

svensktbåde EES-avtal ochstatsförvaltningen med anledning ett ettav
kommerkonstateras integrationsprocessenmedlemskap i EG. Där attatt

och myndigheter.samarbetet mellan regeringen dessställa kravnya
integrationen vidare, enligti europeiska kommerSveriges medverkan den

regeltillämpningkrav normgivning ochpromemorian, ställa särskildaatt
förhandlingsinsatser. Vidareutrednings- ochökade berednings-,samt

organisationsförändringar, ändradeochdet krävas struktur-kommer att
arbetsformer kompetens-och budgetprocesser,planerings- samtnya

svenskadelar denrekryteringsinsatser inomutvecklings- och stora av
statsförvaltningen.

tillkalla23 januari 1992bakgrund beslöt regeringen denMot denna att
svenskauppgift utreda vissa frågor denmedsärskild utredare att omen

vid svenskt EG-samverkan med regeringenstatsförvaltningens ett
medlemskap m.m.
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Direktivenl l
.

Utredningsuppdraget framgår Justitiedepartementets promemoria den 21av
januari 1992 Om den svenska statsförvaltningens medverkan vid ett
svenskt EG-medlemskap utredningsuppdrag. Som bakgrund tillett-
uppdraget bl.a. följande.nämns

Uppgiften företräda Sverige i mellanfolkliga relationer ankommeratt
enligt regeringsformen regeringen. regeringenDet enligtär lsom
kap. 6 regeringsformen§ riket, och det också regeringenärstyr som
enligt lO kap. § regeringsformen ingårl överenskommelser med andra

eller med mellanfolkliga organisationer. Regeringen har emeller-stater
tid enligt lO kap. 3 § regeringsformen möjlighet uppdra sinaatten
förvaltningsmyndigheter ingå internationella överenskommelser.att

Beslut deltagande i mellanstatliga förhandlingar fattas främstom av
Utrikesdepartementet. Inget hindrar tjänsteman vid vissatt en en myn-
dighet företräda regeringen ombud. Den ordningen gällerutses att som
i dag och bör kunna tillämpas också sedan Sverige inträtt medlemsom
i EG.

förInom de regeringen i samverkan med riksdagen fastlag-ramen av
da riktlinjerna för EG-politiken kommer aktiv medverkan från olikaen
förvaltningsmyndigheter behövas i EGzs beslutsprocess. Bl.aatt
kommer krav ställas på deltagande i de 3 000 kommittéeratt ca som
under EG-kommissionens ordförandeskap förvaltar och tillämpar EG:s
regelverk. Det kommer då bli nödvändigt Sverigeatt att representeras

tjänstemän från berörda myndigheter och dessa måsteattav
instruktioner i någon lämplig form. Vidare måste ofta förunderlag
ställningstaganden i EG-samarbetet tillhandahållas förvaltnings-av
myndigheter.

Beslutsprocessen i EG kan omfatta successiva tidsfaser.sägas Tilltre
början medverkar individuella från medlemsländerna.experteren

Därefter vidtar mellanstatlig beredning i slutskedet uten som mynnar
i beslut grundat de nationella ställningstagandena.ett gemensamt
Allteftersom beslutsprocessen fortgår förutsätts allt fastare internen
förankrings- och beredningsprocess inom nationelladen förvaltningen.

Erfarenheterna från EGzs medlemsländer visar det i EG-arbetetatt
inte går tydlig skillnadgöra mellan utrikes- och inrikespolitik.att en
Detta kommer påverka arbetsfördelningen såväl inom regerings-att
kansliet mellan regeringen och myndigheterna.som

Den svenska förvaltningsmodellen karaktäriseras litetettav rege-
ringskansli och förvaltningsmyndigheter ofta traditionellt har brukatsom
beskrivas från regeringen fristående ämbetsverk. Myndigheternassom
självständiga ställning vid myndighetsutövning och lagtillämpning
kommer till principiellt uttryck i ll kap. § regeringsformen. Under7
1980-talet har dock betoningen allt lagts på regeringens uppgift attmera

den statliga förvaltningen och på myndigheterna, i varje fallstyra att
utanför det område omfattas lyder regering-ll kap. 7 undersom av

kap.ll 6 § regeringsformen.en
En sak typiskt förär den förvaltningsmodellensvenska ärannan som

har kommit långt i fråga decentraliseringen och delegeringatt man om
inom administrationen. Tyngdpunkteni verksamheten ligger i betydande
utsträckning regional och lokal nivå. gradBeslutanderätt har i hög
lagts sådana i stället för och centrala myndig-regeringenorgan
heter.

fleraI EG-länderna tillämpar andra förvaltningsmodeller. Iav man
Danmark finns statsförvaltning hållerdär regeringent.ex. en samman

förvaltningsnivåernade olika ministerier och direktoratmed Im.m.
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ocksåhållmångaSverige tillämpasigällertill vadmotsats som
ministerstyre.principen om statsförvaltningenssvenskadenkoordineringFrågan avom en förbetydelseharbeslutsprocessoch storberednings-EG:sagerande i

dennaMotolikaEG:sipolitikensvenskaden organ.utformningen av effektivtförutsättningarutifrån vårahurutredasdetbakgrund bör man
EG-samarbetet.politik iförankradochsamordnadvälskall föra ut en

följande.utredarenålagtsdirektivenenligtuppgifter varDe som

analyserasammanfattningsvis sägas attkanutredaren varaförUppgiften
isamverkaskall kunnaförvaltningsmyndighetemaochregeringenhur

lämnauppgiftutredarensemellertid inte attDetEG-integrationen. är
skallarbetsformerochorganisationregeringskanslietstill hurförslag

EG-medlemskap.införutformade ettvara regeringensfrånmedarbetethurutredningen attärfråga iviktigEn
följaverksamhet,myndigheternas uppkravtydligareställasida

skall kunnaeffektivtfungerartilloch styrsystemetresultaten attse
EG-perspektiv.också ividaredrivas ett

myndigheternasdeltagandetfrågandelviktig utgör avEn omannan politikregeringensdrivaochformamedarbetetm.fl. ispecialister att
debeaktandeMedEG-organen.olikai de avSverigesåväl i som arbetethurdelsutredassärskiltdärförböraspekternakonstitutionella

ledasregeringskansliet ochihanteras avskallhänseendei detta
skallsinsemellanmyndigheternaberördadehurdelsregeringen,

egenskaperolikai t.ex.myndighetEnverksamhet.sinsamordna som - in-medkontaktikommertillämpareochförhandlarebådesom - idubbelställningikommabehövaskall intetegrationsfrågoma, en
övrigt.iellerregeringentillförhållande

sättintresseorganisationema sammabör övervägaUtredaren om deltagande isammanhangetirollskall genomhittills engessom
beredningsprocess.regeringskansliets

förgällabörprincipervilkaviktigt prövaockså somattDet är principergällerDettaochkommittéerolikai EG:sdeltagande organ.
instruktionsgivning.ochförordnandenbådeför

funktionkommittéväsendetssvenskadetstuderabör ävenUtredaren
EG-integrationen.vid

uppläggningArbetets1.2

mellansamverkanförformerochförutsättningarbildfåFör att aven
vidintegrationsarbetet ettstuderatviharmyndigheternaochregeringen

studie,Dennaförvaltningsmyndigheter. somochdepartementantal
Ekedahl ochTinautredningens experterutförtshardel II,iredovisas av

Statskontoret.projektledare,PålssonThomas
berördaochregeringenundermyndigheterfemomfattarStudien
myndig-valetförUtgångspunktenRiksbank. avSverigesdepartement samt

fyramarknadensinredenberörsolikapå sättdevarithar avheter att
verksamhetsområdenderasochdimensionensociala attdenfriheter samt

medverkatmyndigheterDeEG-medlemskap. somgrad berörshög etti av
Konkur-Finansinspektionen,Arbetarskyddsstyrelsen,kartläggningen äri
Sverigesjordbruksverk samtStatensRiksförsäkringsverket,rensverket,
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Riksbank. Riksbanken intar särställning denen är myndighetattgenom en
under riksdagen.

Från berörda departement och förvaltningsmyndigheter har följande
i egenskappersoner i utredningenexperter medverkatav i kartläggning

och faktainsamling: departementsrådet Christer Måhl, Arbetsmarknads-
departementet, tillsynschefen Bertil Remaeus, Arbetarskyddsstyrelsen,
kanslirâdet Per Holmstrand och departementsrådet Magnus Lundeberg,
Finansdepartementet, avdelningsdirektören Bo Grebom, Finansinspektio-

avdelningsdirektören Willemnen, der Hoeven, Sveriges Riksbank,van
Öster,expeditionschefen Karl Olov Jordbruksdepartementet, avdelnings-

Öjeheim,chefen Per-Göran Statens jordbruksverk, departementsrådet Ann-
Christin Nykvist, Näringsdepartementet, direktörema Lennart Göransson
och Monica Widegren, Konkurrensverket, kanslirâdet Bengt Sibbmark,
Socialdepartementet, och avdelningschefen Bjarne Almström, Riksför-
säkringsverket.

En referensgrupp har varit knuten till utredningen. Den har bestått avbudgetchefen Inga-Britt Ahlenius, Finansdepartementet, förhandlings-
sekreteraren Robert Cloarec, Statens arbetsgivarverk, överdirektören Arne
Gadd, Riksrevisionsverket, kommerserådet Arne Kjellstrand, Kommerskol-
legium, rättschefen Pernilla Lindh, Utrikesdepartementet, samt ex-
peditionschefen Göran Regner och departementsrådet Göran Schäder,
Justitiedepartementet.

Erfarenheter samordning EG-arbete har inhämtatsav från Danmark,av
Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland.

EG-delegationen i Bryssel har bistått med material och synpunkter.
Utredningen har översiktligt tagit del Norges och Finlands in-av

tegrationsarbete.
För belysa intresseorganisationemasatt deltagande i regeringskansliets

beredningsprocess och andra närliggande frågor har utredningen hållit en
hearing med företrädare för intresseorganisationema.

Utredningen har vidare inhämtat synpunkter från Generaldirektörernas
förening och några ordförandena i de arbetsgrupper förav integrations-
arbetet inrättats inom regeringskansliet.som

Vi har sarnrått med Grundlagsutredningen inför EG och Riksdags-
utredningen. Utredningen har vidare haft löpande kontakter med generaldi-

Larsrektören Jeding, i Finansdepartementet har gjortsom allmän studieen
vilka krav statsförvaltningenav kommernya ställas inför deatt närmaste

åren på grund intemationaliseringen.av
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förvaltningsmodellensvenska2 Den

Förvaltningsorganisationen1

från för-vissa avseendenstatsförvaltningen skiljer sig isvenskaDen
jämförelsevistraditionflesta andra länder. Vi harvaltningen i de ettav

omfattning självständigafristående, i vissregeringskansli ochlitet
förvaltningsmyndigheter.

förvaltningsmyndig-sköts statligalöpande förvaltningsarbetetDet av
och regeringensskall verkställa riksdagenspåheter, eget ansvarsom

med regering-förvaltningsmyndigheternas förbindelsersvenskabeslut. De
myndigheterna lydervederbörande departement,förmedlas menaven

i dess helhet.under regeringen
införregeringsformen medskall enligt kap. 6 §Regeringen l ansvar

ingår skyldighetstyrande funktionriket. regeringensriksdagen Istyra en
motsvarandeharverksamhet. Myndigheternastatsförvaltningensledaatt en

förvaltningsmyndigheternastatligaregeringen. Delydnadsplikt gentemot
tillförsäkrade vissregeringsformen,emellertid, enligt kap. 7 §llär en

gäller beslut i ärenderegeringen. Detsjälvständighet även gentemot som
tillämp-kommun ellermyndighetsutövning enskild eller rörrör mot som

för-ärenden inte lägga sig i hurRegeringen får i sådananing lag. enav
fall.valtningsmyndighet beslutar i enskiltett

organisation och arbetssättuppgifter,Förvaltningsmyndighetemas
Varje myndig-utfärdas regeringen.instruktioner,regleras som avgenom

gemensammabestämmelserdelsin instruktion. Därutöverhet har är en
Verksförordningen gäller1987:1100.i Verksförordningensammanförda

myndighetens instruktion harmån regeringen imyndighet, i denför en
tillämpligVerksförordningen gjortsPå detta harförordnat därom. sätt

instruktionmyndighetsförvaltningsmyndigheter. Enflertalet centrala
själv.beslutad myndighetenmed arbetsordning,brukar kompletteras aven

särskilda regeringsbe-har andra styrinstrument,Regeringen även t.ex.
myndighetschefer, vissa andradirektivslut och utnämnarätten attsamt

finansiellastyrelser. Denmyndigheterschefer ochhögre styr-att utse
huvudsakligen budgetprocessen.skerningen genom

grundadförfattningnågonFörvaltningsmyndigheterna har inte
utfärdasföreskrifterföreskrifter.meddela Debehörighet att avsom

från regeringen. Dessai bemyndigandenhar sin grundmyndigheterna
s.k.på regeringensi sin antingenbemyndiganden grundas rest-tur

ocksåverkställighetsföreskrifter ellerdess utfärdakompetens eller rätt att
riksdagens uttryckligamedfrån riksdagen till regeringendelegationi en
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medgivande till s.k. subdelegation till någon regeringen underordnad
myndighet.

Under de årtiondena har det genomförts omfattandesenaste decentra-en
lisering, delegering och avreglering inom den svenska statsförvaltningen.
Förvaltningsmyndigheterna har handlingsutrymme. Idengetts ett stort eget

förvaltningspolitik riksdag och regering utvecklat undernya som senare
delen 1980-talet har emellertid allt betonat regeringens uppgiftav man mer

myndigheterna och ställa tydligare krav påatt styra myndigheternas
verksamhet, följa den och till fungerar. Inom detattupp styrsystemense
statliga området har vidare omfattande förvaltningspolitiskt utvecklings-ett
arbete bedrivits. Grundläggande i detta arbete har varit införaatt en
resultatorienterad styrning i statsförvaltningen.

2.2 Förhållandet mellan regeringen och

förvaltningsmyndigheterna

Regeringen kan förutom inom hela fältet för generellt inriktad-
verksamhet såsom planering och budget direktiv för-ge om en-
valtningsmyndighets faktiska handlande i särskilt fall och om
handläggning ärenden i den mån dessa varken myndig-av avser
hetsutövning enskild eller kommun eller lagtillämpning.mot

Förvaltningsmyndigheternas rättsliga ställning har ingående diskuterats i
bl.a. Förvaltningsutredningens betänkande Politisk styrning administrativ-
självständighet SOU 1983:39, Verksledningskommitténs huvud-
betänkande Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning SOU
1985:40, regeringens verksledningsproposition prop. 198687:99,
konstitutionsutskottets betänkande verksledningspropositionenöver bet.
198687:KU29 i Grundlagsutredningens inför EG be-samt senastnu
tänkande EG och våra grundlagar SOU 1993:14.

Av 11 kap. 6 § första stycket regeringsformen framgår de statligaatt
myndigheter inte enligt regeringsformen eller lag undersom sorterarannan
riksdagen lyder under regeringen. Befogenheten utifrån dennaatt
överordnade ställning meddela förvaltningsmyndighet direktiv till-en
kommer regeringen sådan däremot inte enskilt statsrådettsom men
ministerstyre. Förvaltningsmyndigheterna står alltså i lydnadsför-ett
hållande till regeringen. Denna lydnadsplikt begränsas stadgandetgenom
i kap.1 §1 regeringsformen den offentliga makten underutövasattom
lagarna. Därav följer varken regeringen eller samhällsorgan fåratt annat
utfärda direktiv till förvaltningsmyndighet strider gällande lag.en motsom
Om styrningen skett föreskrifter konfliktoch skulle uppstå hargenom en
myndigheterna enligt 11 kap. 14 § regeringsformen och skyldigheträtt - -
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bestämmelsestridersidanföreskrift mot avsådan ensätta somatt en
lagprövningsrätten.konstitutionell valörhögre

framgårlydnadspliktmyndigheternasomfattningenDen närmare av
§7kap.i llbestämmelsenmedjämförelseförst videmellertid en

lydnadsplikten.generelladenfrånundantag görsvilkeniregeringsformen,

beslutandekommunsellerriksdagenheller organ,myndighet,Ingen
ibeslutafallsärskiltiskallförvaltningsmyndighethurfår bestämma,

ellerkommunellerenskildmyndighetsutövning motärende rör motsom
lagtillämpningrör avsom

förvaltningsmyndighetensdeldeninblandningFörbudet avmot avser
rättssäkerhetssynpunkt. Avgräns-känslig frånsärskiltverksamhet ärsom

centralanågrahjälpmedskettprimärtharsektordenna avningen av
ochmyndighetsutövningärende,begreppförvaltningsrättsliga som

lag.tillämpning av
verksamhet årmyndighetsregeringsingripande iFörbudet enmot

verksam-beslutandedendvs.ärende,handläggningentillbegränsat av
förinomdäremothandlande liggerfaktiska ramenMyndigheternasheten.

iSverigeföreträdermyndighetbestämmanderätt. Attregeringens en
handlande.faktiskttillhänförasbrukarförhandlingarmellanstatliga

ärenden.samtligainteregeringsformen§7kap.omfattar llVidare
endastställningoberoende omFörvaltningsmyndigheterna garanteras en

kommunenskild ellermyndighetsutövning motmotantingenärendet rör
myndighetsutöv-definitionenvedertagnalag. Dentillämpning aveller av

förbefogenhetutövning attmed sådanenskild är avning att avsesmot
ellerbestraffningdisciplinärskyldighet,förmån,enskild bestämma om

lagtillämpninguttrycketMed avsesförhållande.jämförbart avannat
ocksåtillämpas,lagbeslutadriksdagenviss menvilkaiärenden aven

verkställighetsföreskriftersådanatillämpningfrågadär ärärenden avom
regeringeninteomfattasutfärdat. Däremotregeringen avtill lagar som

övrigt.föreskrifter iutfärdade
tillåtlig-någotskälockså nämnasammanhangdetta att omifinnsDet

myndigheterna.regeringskansliet ochmellankontakterinformellaheten av
föreskrifterbl.a.skermyndigheternastyrningRegeringens genomav

statsrådenskiltEttbeslutar.regeringendirektiv,skriftligaandraoch som
någon rättintesåledes atthardepartementpå egentjänstemaneller etten

informellaoftahandla. Däremotskallmyndighet tashurdirektiv enomge
hostjänstemänochregeringskanslietförföreträdaremellankontakter

före-ochnaturligaheltbetraktaskontakterSådanamyndigheterna. som
utgjort,alltidoch harkontakter utgör,informellaDessadagligen.kommer

formellaregeringenstillkomplementoundgängligtochnaturligtviktigt,ett
myndigheterna.styrning av

harVerksledningskommitténochFörvaltningsutredningenBåde
utredningarnaBådakontakter.informellabehandlat dennaingående typ av

förregler, attregeringsformens stannatanalysstriktefterhar, aven
kontaktersådanaförihinder vägennågotläggerinteregeringsformen ens

llockså inomkontaktersådanaförbegränsatfinnsdetoch utrymmeett
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kap. 7 § omrâdet. Men inom det området bör enligt verksledningspro-- -positionen kontakterna präglas mycket återhållsamhet medstor hänsynav-
till de rättssäkerhetsgarantier åsyftas med lagrummet.som

Även konstitutionsutskottet yttrade varningens ord beträffandeett
informella kontakter mellan regeringen och myndigheterna i samband med
behandlingen verksledningspropositionen bet.av 198687: KU29 13 f..s.Återhâllsanuheten måste, menade utskottet, särskilt pâ det områdestorvara

täcks kap.ll 7 § regeringsformen.som Kontaktemaav där borde i hög
grad informationsutbyte. Utskottet fannavse också anledning under-att
stryka myndigheterna,att vilka informella kontakteroavsett före-som
kommit, bär det fulla för besluten i de enskilda fallen.ansvaret
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Sverige i internationella3

förhandlingar

Internationella förhandlingar3.1 ur

konstitutionell synvinkel

regeringsformen det regeringen ingår överenskommelserEnligt är som
eller mellanstatlig organisation 10 kap. § regerings-med lstatarman

företräder sådanaformen. också regeringen Sverige iDet är som
följer bestämmelsen i regeringsformensammanhang, vilket 1 kap. 6 §av
riket. Instruktioner till svenska förhandlareregeringenatt styr som

oftast formenföreträder Sverige i mellanstatliga förhandlingar har av
riktlinjer från det ansvariga statsrådet eller sakansvariga departementet men

också regeringsbeslut.kan ettvara
fall förhandlingarna syftar till folkrättsligt bindande avtal kan dedel ett

berednings-internationella förhandlingarna jämföras med dennärmast
förhandlingarna leder framföregår regeringsbeslut. Omettprocess som

ansvariga statsrådet Sverige börtill förslag till avtal det attett som anser
fattar vidta åtgärderingå, föreslår statsrådet regeringen beslutatt attom

enligt 10 kap.så Sverige blir bundet avtalet. Regeringen får dockatt av
regeringsformen ingå för riket bindande överenskommelse2 § inte utanen

förutsätter lagriksdagen har godkänt denna, överenskommelsen attatt om
stiftas eller överenskommelsen iändras eller upphävs eller lagatt ny om

Riksdagensbesluta.övrigt gäller i vilket riksdagen skallämneett
förutsättagodkännande fordras också överenskommelser utan attav som,

något vikt. Om riketslagstiftning eller riksdagsbeslut, är störreannat av
dock regeringen fallet avstå frånintresse kräver det, kan i det attsenare

riksdagen i stället överlägga med Utrikesnämnden innanhöra och
Överenskommelseröverenskommelsen ingås. inte fordrar riksdagenssom

eller Utrikesnämndens medverkan kan regeringen enligt 10 kap. 3 §
förvaltningsmyndigheter ingå.regeringsformen uppdra att

vidEG-samarbetet inom gemenskapernas kompetensomrâde kommer ett
regerings-medlemskap konstitutionellt inte grunda sig på 10 kap. l §att

regeringsformen överlåtitformen på riksdagen enligt 10 kap. 5 §utan att
viss beslutanderätt till gemenskapema. I princip kommer de gemensamt

Medlemsstatemasfattade besluten gälla omedelbart här i landet.att
regler och principer.deltagande i EG-organen följer gemenskapsrättsliga

inför beslut inomFrågan hur Sverige slutligen skall ställa sig ettom
nationellakommer emellertid ha beretts i olikagemenskapema att organ.
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Det också möjligt Sveriges position lagts fast formelltär beslutatt genom
regeringen.av
Vid EG-medlemskap kommer vidare ingå överenskommel-rättenett att
med eller mellanfolklig organisation traktaträtten vad gällerstatse arman

gemenskapens område tillkomma Sverige.EG och inteatt
Även gemenskapsrätten och EG-samarbetet särskild finnsär artom av

det anledning allmän bakgrund något beröra Sveriges deltagan-att som en
de i internationella förhandlingar i dag.

Deltagande i mellanstatliga förhandlingar

Sverige deltar i olikamängd mellanstatliga förhandlingar. Deltagandeten
sådana förhandlingari sker inom för vad brukar benämnasramen som

faktiskaregeringens handlande. Vissa förhandlingar framleder inte till
några folkrättsliga förpliktelser för Sverige falloch i dessa blir det ur
konstitutionell synvinkel inte fråga faktiskt handlande.änannatom

Instruktionsgivningen till den företräder Sverige mellanstatligavidsom
förhandlingar kan jämföras med de direktiv för beredningen ärendeettav

det ansvariga statsrådet eller lägre nivå i departement.ettsom ges av
formellNågot avgörande i mening det inte fråga detta stadium.är om

Regeringen behöver därför inte inget hindrar naturligtvisengageras, men
förstatsrådet frågan instruktionens utformning till regeringen,att upp om

bedömsinstruktionen ha betydelse.storom
Det kärmetecknande för den konstitutionella situationen i dag detär att

krävs regeringsbeslut för undertecknande avtal. I förekommande fallav
Därefterskall riksdagens godkännande överenskommelsen inhämtas.av

besluta ratifikation avtalet. internationelltkan regeringen Ett avtalom av
blir bindande för Sverige först det ratiñcerats eller ratiñkationnär om-

ingås.inte krävs det Om lagstiftning krävs eller föreskrifter inär annan-
uppfylla förpliktelsema iform måste utfärdas för Sverige skall kunnaatt

internationellt får ske inkorporering elleravtal, detta trans-ett genom
formering avtalets bestämmelser.av

harVad gäller EG-området kommer de förutsättningar angettssom nu
väsentligt ändras vid Då kommer beslutsvenskt medlemskap.att ett som

fattas EG bli bindande för nationella beslut och deSverigeatt utanav
utfärdas svenska domstolar ochEG skall tillämpasnormer som av av

direktmyndigheter särskilda nationella föreskrifter utfärdasutan att
tillämplighet.

ingårFörvaltningsmyndigheter internationella överenskommelser

förvaltningsmyndigheterSvenska ingår i dag antal internationellaett stort
efteröverenskommelser bemyndigande från regeringen. Sådan kompetens

kan endast överföras fall då den internationella överenskommel-i avsedda
inte föranleder föreskrifter i behandling ilag eller kräversen armars

riksdagen. Ytterst det dock den svenska förär staten attsom ansvarar
åtagandena uppfylls. därförDet väsentligt regeringen har överblickär att

vilka överenskommelser Sverige bundetöver ärsom av.
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förpliktelserlöpande kontrollen Sveriges internationellaDen utövasav
två Dels har statliga myndigheter enligt 10 kap. 8 § regerings-på sätt.

frågor internationellallmän upplysningsplikt beträffande medformen en
årförvaltningsmyndighetema sedan 1991anknytning, dels har en

överenskommelser ingår.förteckna de internationella deskyldighet att
regeringsformen skall chefen för Utrikesdepartemen-kap. 8 §Enligt 10

betydelse för förhållandet tillfrågaunderrättas, när ärtet enaven som
statligorganisation uppkommer hoseller till mellanfolkligstat enannan en

utrikespolitiken finnsfrågaSkälet härtill det imyndighet. är ettatt om
sammanhållen be-konsekvens ochenhetlighet,särskilt starkt intresse enav

förinnebär chefenupplysningsskyldighetMyndigheternasdömning. att
frågan,beslut fattas iunderrättas redan innanskallUtrikesdepartementet

in.aspekter kanärendets utrikespolitiskaså vägasatt

Ombud3.2

organisationinternationelleller inommedFörhandlingar stat enannanen
regeringskansliets räkningför helaadministreras Utrikesdepartementetav

Därtilldepartementen.underför de myndigheteroch även sorterarsom
departementsförordningenenligtUtrikesdepartementet,kommer att

riketsgällerförvaltningsärendenskall handlägga1982:1177, som
mellanstatligaochmed andratill och överenskommelserförhållande stater

organisationer.
formfattas således iförhandlingari mellanstatligaBeslut deltagandeom

arbets-med deni enlighetdepartementsbeslut i Utrikesdepartementet,av
enhetschefen, 21 §regelför departementet, dvs. igällerordning avsom

ochUtrikesdepartementetinstruktion för1982: 1282 medförordningen
Vanligenföreskrifter UF 1981:1.Utrikesdepartementets§34 utses en

ocksåföreträda Sverige,ombuddepartementstjänsteman att men ensom
uppdragför sådantförvaltningsmyndighet kanhostjänsteman utsesen

internationell organisation.ellerförhandling medinför stat enen annanen
mellanstatligaSverige vidföreträdertill denInstruktioner som

I Utrikesdepartementetsfrån Utrikesdepartementet.oftastförhandlingar ges
december 1992,reviderad ijanuari 1981,den 15promemoria senast
överenskommel-internationellaärendenhandläggningförRiktlinjer omav

med andraöverenskommelserhandför i förstariktlinjer stater.angesser,
överenskommelsertillämpligai huvudsak ävenriktlinjer ärDessa som

framgårpromemorianorganisationer. Avinternationellaingår medSverige
förhandlingar.mellanstatligabeträffande ombud iföljandebl.a.

ombudFörordnande av

fleraellerdeltagandeföreträds deförhandling ettVid staterna aven
ochobservatörersakkunniga,ombudenIbland biträdsombud. av

förhandlingsdelegation.dessabildarTillsammanssekreterare. en
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Ombud och andra medlemmar svensk förhandlingsdelegationav en
förordnas regeringen eller, vilket det vanligaär efterav numera,
regeringens bemyndigande det ansvariga statsrådet. Chefen förav
Utrikesdepartementet har den 27 november 1975 erhållit generellt
bemyndigande ombud m.fl. Om statsråd bemyndigatsatt utse ett annat att

förhandlingsdeltagare för visst fall eller generellt inomutse visstett
område, gäller dock utrikesministerns bemyndigande endast det andraom
statsrådet förhindratär utnyttja sitt bemyndigande.att

De statsråd har förordnats föredra ärenden utrikes-rörattsom som
handel med undantag för samfärdselfrågor och ärenden internationelltom
utvecklingssamarbete har fått generella bemyndiganden ombudatt utse
m.fl. i fallde där förhandlingarna gäller frågor omfattas respektivesom av
statsråds förordnande.

Statsråd i andra departement Utrikesdepartementetän har också erhållit
generella bemyndiganden förhandlingsdeltagare inom vissaatt utse
områden.

Ombud m.fl. förordnas normalt departementsbeslut. En kopiagenom
förordnandet tillställs ambassaden i det land där förhandlingen skall ägaav

eller den svenska delegationen vid den internationella organisationrum
inom förhandlingen ägervars ram rum.

Kostnaderna för dessa förhandlingsuppdrag betalas från tredje huvud-
titelns förslagsanslag A5. Särskilda förhandlingar med ellerstatannan
inom internationell organisation. Anslaget disponeras och administreras av

förUD hela regeringskansliets räkning. Från och med den julil 1992 har
budgetansvaret delegerats till berörda avdelningar inom UD för de
förhandlingsresor företas inom respektive avdelnings förhandlingsom-som
råde.

Förhandlingsfullmakt

Som regel behövs inte någon särskild förhandlingsfullmakt för ombud.
Delegationens sammansättning brukar dock normalt anmälas till Ut-
rikesministeriet ambassaden pâ förhandlingsorten eller till vederbörandeav
internationella organisation den ambassad eller delegationav som
företräder Sverige i förhållande till organisationen.

Emellanåt begär inbjudande eller organisation fullmaktstaten att en
skall företes. En sådan förhandlingsfullmakt undertecknas chefen förav
Utrikesdepartementet. Enligt praxis gäller dock undantag för vissaett
fullmakter för förhandlingar inom Internationella arbetstagarorganisationen
ILO, vilka brukar undertecknas chefen för Arbetsmarknads-av
departementet.

Ombuds uppgifter

Ett ombud har förarätt Sveriges talan vid förhandlingar, delta iatt att
omröstningar, parafera eventuella överenskommelser paraferingatt eng.-
initialling innebär fastställande den resultatetärett textav som av-
förhandlingarna underteckna eventuella slutakter och protokoll,samt att



Dell 351993:80SOU

och resultatetför förloppetinnehålla redogörelsevilka brukar av enen
dessa befogen-överlåtakan vid behovkonferens. Ombudetinternationell

förhandlingsdelegationen.medlemmarpå andraheter av
behörigt under-förordnandesärskiltinteOmbudet däremot attär utan

förhandlingarna.underutarbetatsöverenskommelserteckna som

för ombudInstruktion

eller för-ombudförinstruktionerformellautfärdas ingaregelSom
instruktionerförekommadetUndantagsvis kanhandlingsdelegationer. att

regeringen.beslut avgenomges
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Integrationsarbetet i4

regeringskansliet

integrationsarbetetförOrganisationen4.1

integrationsarbetetför det västeuropeiskaupprättadesorganisationDen som
oförändradbehâllits ivåren 1988 harregeringskanslietinom stort sett

medlemskapsförhandlingama.införEES-förhandlingamaunder såväl som
förStatsrådsgruppregeringensorganisationen stårförI spetsen

Övriga ledamöterordförande.statsministernmedEuropafrâgor som
EESEG-övergripandebehandlarStatsrâdsgruppenfigurframgår av

införförhandlingsuppläggningföreligger och bestämmerbehovfrågor när
handelsavdelningUtrikesdepartementetsmedlemskapsförhandlingarna.

sekretariatfunktionen.sköter
för olikaoch företrädareregeringenkontakter mellanFortlöpande sam-

Europafrágor.Rådet förijuli 1993 skettfram till den 1hällsintressen har
företrädareriksbankschefen ochstatsrådsgruppen,förutomingickI rådet

organisationerna.och de fackliganäringslivetför
vidledning statssekreterarenundersärskild Statssekreterargrupp,En av

övergripandeför denhandelsavdelning,Utrikesdepartementets ansvarar
integrationsarbetet. Gruppensoch styrningensamordningenfortlöpande av

så långt detockså,löserfigur Denframgårsammansättning gruppenav
handelsav-Utrikesdepartementetsproblem.interdepartementalamöjligt,är

sekretariatfunktionen.delning sköter
avstämning ochförEuropafrågorförBeredningsgruppen svarar

förhandlingsarbetet. Dettaförhandlingsplanermål ochupprättandet av
BrysselEG-delegationen iden svenskasamverkan mediarbete sker nära

ledsBeredningsgruppenGeneve.EFTA-delegationen i stats-och av
består ihandelsavdelning ochvid Utrikesdepartementetssekreteraren

regerings-inominrättatsarbetsgrupperordförandena i de 30övrigt somav
integrationsarbetet.kansliet för

i med-aktuellasakområdendetäcker samtliga ärArbetsgruppema som
ledsochalla departementverksamhet berörDeraslemskapsprocessen.

huvudan-harenhetschef från det fackdepartementvanligtvis somenav
ordföranden ochbehandlar. Utöverfrågorför desvaret gruppensom

för andrabestår arbetsgruppernamedarbetaredennes representanterav
myndigheter.för berördaföreträdaredepartementberörda samt

interdepartementala arbetsgrupperkaraktärenharArbetsgruppema av
Sakansvarigt departementmyndigheter.inte ställningsåledesoch har av

Utrikesdeparte-tillanmälasordförande skallledamöterna. Byteutser av
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handelsavdelning. Handelsavdelningenmentets är representerad i samtliga
arbetsgrupper. I arbetsgrupperna behandlas de olika sakfrågoma. Till
uppgifterna hör främst analysera regelverk och förhandlingsförut-att
sättningar inom respektive sakområde formulera förslag till stånd-samt
punkter för Sverige i förhandlingsarbetet.

Till de 30 arbetsgruppema har i så samtliga fall knutitsgott som
referensgrupper, utsedda respektive arbetsgrupps ordförande. Dessa ärav

för den arbetsgruppsammansatta till vilkenrepresentanter referens-av
knutenär företrädare för olika samhällsområden,gruppen samt främstav

från näringsliv och organisationer.
Utrikesdepartementets handelsavdelning har det övergripande samord-

ningsansvaret inom regeringskansliet för det pågående integrationsarbetet.
Avdelningens Västeuropaenhet, H1, för integrationsarbetets internasvarar
samordning inom Sverige och dess samordning EG ochexterna mot
EFTA. I H lzs arbetsuppgifter ingår bl.a. samordning arbetet medav
medlemskapsförhandlingarna med EG. Vidare enheten för desvarar
bilaterala handelsför:windelsema med EG:s och EFTA:s medlemsländer.
Utrikesdepartementets politiska avdelning för de utrikes- och säker-svarar
hetspolitiska aspekterna integrationsarbetet, inklusive det framväxandeav
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom gemenskapen. Euro-
paESK-enheten ansvarig förär dessa frågor.

Under handelsavdelningens ledning finns också särskilt sekretariatett
för informationen integrationsarbetet.som svarar om

EFTA:s förhandlingsorganisation

På det internationella planet har förhandlingsorganisationen under EES-
förhandlingarna bestått fem fyra sakarbetsgrupper ochav grupper en-

för rättsliga och institutionella frågor. Under tidsfasengrupp från
undertecknandet EES-avtalet fram till avtalets ikraftträdande betecknasav
de Interim Working Group I-V och förkortas IWG I etc.

denI första behandlas området i vid bemärkelse. Gruppgruppen varor
behandlar kapital och tjänster, III rörlighet ochgrupp personers grupp

IV de s.k. angränsande politikornrådena. Grupp V behandlar rättsliga och
institutionella frågor. Grupperna träffas först internt och därefter hålls
genomgångar tillsammans med företrädare för kommissionen. När EES-
avtalet i kraftträtt kommer bestå och kallas underkommitté-grupperna att
er.

Samtliga fem i sin vidare tillgrupper rapporterar itur en grupp som
dag benämns Interim Standing Committee, ISC, där EFTA-ländema bl.a.
förbereder sig inför det med kommissionen.mötet EG ochgemensamma
EFTA träffas under beteckningen High Level Interim Group, HLIG.

När EES-avtalet iträtt kraft övergår ISC till kallas Ständigaatt
kommittén, bl.a. skall förbereda de i EES-som mötenagemensamma
kommittén.
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4.2 Arbetsgrupperna och sekretessen

Under arbetets gång har frågor ofta ställts kring sekretesslagens 1980: 100
tillämpning pá arbetet inom arbets- respektive referensgruppema. Vi vill
därför kort beröra denna fråga.

Arbets- och referensgruppema interdepartementalaär arbetsgrupper och
ingå i det departement till vilket de hör. Sammaanses regler hand-om

lingsoffentlighet och sekretess gäller för handlingar inom de olika
för handlingar inom andra delargrupperna regeringskansliet.som Dettaav

betyder bl.a. följande.
Allmänhetens rätt del handlingar gälleratt ta endast sådanaav

handlingar enligt tryckfrihetsförordningen ärsom allmänna.att anse som
Enligt huvudregeln i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen blir handlingar

framställs inom arbetsgruppema och referensgruppemasom allmänna
handlingar i och med de upprättats.att

Arbets- och referensgruppemas handlingar kan regel intesom anses
höra till något bestämt ärende. De därför upprättade de justeratsnäranses
eller färdigställts Utkastsätt. och koncept till beslutannat och skrivelser
och därmed jämställd handling blir enligt undantagsregel i 2 kap. 9 §en
tryckfrihetsförordningen inte allmänna förrän de expedierats eller tas om
hand för arkivering. Detsamma gäller minnesanteckningar tillkommitsom
endast för visst ärendes föredragningett eller beredning.

Handlingar kommer utifrån blir allmänna handlingar i och medsom att
de kommer in till arbets- eller referensgruppema.

Vid utväxlande handling mellan arbetsgrupp och departement blir be-av
stämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen tillämplig. Arbets-

intar inte så självständig ställning handlingargrupperna utväxlasen att som
mellan arbetsgrupp och det departement i vilken ingåren ellergruppen
något departement därigenom blir allmänna.annat

När handlingar arbetsgruppernarör begärs utlämnade underkastassom
de bedömning enligt tryckfrihetsförordningens ochsamma sekretesslagens
regler övriga handlingar inom departementet.som

Sekretesslagen i vilka fall hinder föreligger lämna allmänanger att ut en
handling. Sekretesslagen innehåller regleräven tystnadsplikt. Principenom
är sekretess gäller föratt uppgift sig den förekommersamma ien vare en
handling eller fått kännedom den sätt arbetetman annatom genom
inom arbets Sekretessen innebär förbud röja sekretessbelagdagrupperna. att
uppgifter, sig det sker muntligen eller handling lämnasvare attgenom en

Genom fungerarut. inom de olikaatt departementengrupperna som organ
kommer deras ledamöter lyda under regler i sekretesslagenatt samma som
tjänstemännen på departementen.

Ett särskilt problem i vilkenär utsträckning ledamötersom gruppernas
skall kunna diskutera uppkomna frågor med sina medarbetarenärmaste på
hemmaplan. För samtliga ledamöter i gäller, följdgrupperna som en av
deras uppdrag, sekretesslagens regler. Detsamma gäller tjänstemän i de
utomstående myndigheter del ledamöterna tillhör. För in-som en av
formation mellan dessa gäller sekretesslagens regler utlämnadeom av
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gäller i princip ocksådvs. sekretessenmellan myndigheter,uppgifter
speciella bestämmelserfinns dock göremellan. Detmyndigheterna som

uppgifter till varandra ilärrmaför myndigheterna störremöjligtdet att
viktigaste fallet tordesammanhangenskilda. Det i dettautsträckning tillän

uppgiften kan lämnasgeneralklausulen innebärs.k.den utattsomvara
samtidigtsekretesslagen. Man bör§intresseavvägning 14 kap. 3efter en

överförs mellanundantagsvisendastsekretessmedveten attomvara
sekretesslagen.13 kap.myndigheter

inteorganisationeri privatamedarbetareinformation tillFör som
uppgift ochutlämnandegäller dess reglersekretesslagenomfattas avomav

uppgifterkanutomståendeTill sådanahandlingar.utlämnande personerav
riskenföreligga ellerinte bedömsrisk för skadanågonlämnas omut om

innebärförbehåll. Detundanröjaskanför skada attett senaregenom
informationenkänslighurfår upplysninginformationenmottagaren omav

vidareinte får lämnasförbehåll denden medfåroch han attär ta emotatt
förbehålletsekretessdå underkastad denblirMottagarennågontill annan.

sig tillmyndighet och riktauppställasförbehåll skallsådantEtt avanger.
bestämd person.

uppgifter föreliggersekretessbelagdalämnamöjlighetEn utattannan
nämligen intehindrarSekretesslagen§ sekretesslagen.kap 5 attenligt l

myndighetennödvändigt förfall då deti sådana äruppgifter lämnas attut
tillämpasskallBestämmelsenverksamhet.sinfullgöraskall kunna

restriktivt.

utrikessekretessenSärskilt om

tillförhållandeoffentlighetsprincipensden svenskatiden harDen senaste
bestämmelsersekretesslagensDärvid harlivligt.debatteratsreglerEG:s

medlemskapsför-det gällerdelsaktualiseratsutrikessekretess närom
få vidbetydelse de kommervilkeni frågadels etthandlingarna, attom

medlemskap i EG.svenskt
EG-institutio-sådant.EGtillämpas inteOffentlighetsprincipen somav

inte. Omellerskall lämnashandlingsjälvabestämmer utom ennerna
lämnaförhindradinstitutionenhandlingförgäller är att utsekretess en

efteroffentliga förstregelblirinstitutionerhos EG:sHandlingarden. som
lämnasskall kunnasekretessomfattashandling30 år. För att avsomen

sekretessen.hävasärskilt beslutdessutomkrävs attettut om
institutioneri EG:smedlemmarnaRomfördragetartikel i sägs214l att

uppdragderasEG skall,hostjänstemän ävenkommittéeroch samt om
omfattasupplysningarinte lämnaförpliktadeupphört, utatt avsomvara

eller derasaffärsförbindelserderasföretag,uppgiftersärskiltsekretess, om
kostnadsförhâllanden.

kommissionensförsekretesspraxisråder enligtkommissionenHos
vid kommissio-erhållitsför informationochöverläggningarinterna som

tystnadspliktstadgarenligt dessrådet gällerinspektioner. Inomnens
Inominte beslutarrådetförhandlingarrådets annat.beträffande om

offentlighet.huvudregelndäremotEuropaparlamentet är
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Det pågår för närvarande omfattande debatt inom EG allmän-en om
hetens insyn i bl.a. beslutsprocessen och vidgad öppenhet inomen
gemenskapema. Till Maastrichtsfördraget har det fogats flertalt.ex. ett
deklarationer, dem handlar allmänhetens möjlighetvarav en av om att ta
del uppgifter hos EG-organen. Kommissionen harav uppmanats att senast
år 1993 till ministerrådet hur dessa möjligheterrapport skallavge en om
kunna förbättras.

Inom EG pågår det allmänt utveckling större öppenhet. Somrent moten
exempel kan nämnas kommissionens arbetsprogram och EG-organensatt
lagstiftningsprogram skall publiceras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning och kommissionen skall publicera alla dokumentatt av
allmänt intresse i den s.k. COM-serien, vilket innebär de bliratt
offentliga.

Gemenskaperna ställer inte krav på EG:s offentlighetsregler skallatt
harmoniseras varje medlemsland får ha den lagstiftningutan bästsom

förhållandena i det landet. I EG:s regelverk finns det dockpassar
sekretessregler medlemsländerna, utifrån sina utgångspunkter, måstesom

sin lagstiftning till. Det gäller framför allt sekretess föranpassa över-
vägandena vid EG:s rådsmöten och för uppgifter enskilda skall lämnasom
till kommissionen eller till nationella myndigheter sina ekonomiskaom
förhållanden.

Vid medlemskap i EG kommer svenska myndigheter olikaett sätt att
komma i förbindelse med EG:s olika medverkan it.ex.organ, genom
arbetsgrupper eller kommittéer. Dessa förbindelser och traditionelltett
svenskt remissförfarande under EG:s berednings- och beslutsprocess
kommer automatiskt falla under den s.k. utrikessekretessen.att

l 2 kap. §l sekretesslagen 1980:100 regleras utrikessekretessen.
Sekretess gäller hos regeringen och inom utrikesrepresentationen för
uppgift angår Sveriges förbindelser med eller i övrigt rörsom statannan

mellanfolklig organisation, myndighet, medborgarestat, ellerannan
juridisk i eller statslös, det inte står klartstatperson annan attom
uppgiften kan röjas detta Sverigesstör mellanfolkliga förbindelseutan att
eller på skadarsätt landet. Sekretess gäller hosannat även annan
myndighet för uppgift där, det kan det störsom antasanges attom
Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller skadar landetsättannat om
uppgiften röjs.

Paragrafen tillämpligär inom all offentlig verksamhet omfattassom av
sekretesslagen. l första och andra styckena dock skillnadgörs i fråga om
sekretessens styrka hos olika myndigheter.

Regeringen har våren 1993 tillkallat särskild utredare dir. 1993:32en
för bestämmelsernaöver utrikessekretess i sekretesslagenatt se om
1980:100. Syftet med utredningen främstär analyseranärmareatt
utrikessekretessens innehåll och tillämpning inför svenskt medlemskapett
i EG.
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kommittéväsendetsvenskaDet5

utredningsorganRegeringens5.1

regeringenförslagförberedahuvudfunktionKommittéväsendets är att av
kartläggaKommittéema skalli övrigt.förändringarochlagstiftningtill ny

förslag. Deutarbetaledning häravmedochanalysera dessafakta,
har roll i denbetydandespelalängeutredningarnaoffentliga ansetts en

informations-viktigvidareUtredningama ärbeslutsprocessen.politiska en
intressegrupperolikavilka kravfår signalerRegeringenkälla. somom
Utredningamafå.förväntasförslag kanstödpolitisktvilketställer och ett

politiker,samförstånd mellaniför lösningarbilda basenocksåkan
ochintresseorganisationer experter.

politiska beslutsprocessensvenskaför denUtmärkande

utvecklingenplanerarverksamheten,offentligadenlederRegeringen av
iEtt ledbehövas.kanåtgärdertill deoch initiativpolitiklandets tar som

riksdagsbeslutförslag tillregeringens t.ex.verksamhet ärdenna nyom
småjämförelsevis gördepartementenförhållandetlagstiftning. Det att

skaffakommittéer, förfrämstutnyttja andranödvändigt attdet resurser,
ärendenregeringensdelregeringens förslag. Attförunderlag aven

flertaletii Sverigevanligare änkommittéerfriståendei ärberedsdetta sätt
intresseorganisationemasochoppositionenspolitiskaländer. Denandra

berednings-regeringensinneburitarbete harkommittéernasdeltagande i att
öppenhetpräglasjämförelse,internationell motvid storav enenprocess

på dettaberedningsstadiet kan sättRedan undersamhället.iolika grupper
förankras.förslagochbedömningar

ställningKonstitutionell

regeringenregeringen. Detunder ärdirektKommittéväsendet lyder som
Varjeuppdrag.derasutredarnasärskildadekommittéerna ochger

redovisaocharbetetunderrättathålla fackdepartementetskallkommitté om
tillfälligkommitté ärutmärkande drag ärdit.resultatet Ett att enannat en

läggerocharbetaruppgift. Denbegränsadskall lösamyndighet ensom
kommit-avvecklasslutförtuppdragetoch ärförslag i närfram eget namn

itén.
huvudsaksker iarbeteutredamasochkommittéernasStyrningen av

utredningsarbetet.förformernadedirektiven. Där närmareangesgenom
arbetarKommittéemastyrmedel.viktigtledamöterVidare valetär ettav
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dock normalt ganska självständigt, vilket följer kommittéväsendetsav
konstruktion.

Den författningsmässiga regleringen kommittéväsendet sker iav
huvudsak kommittéförordningen 1976: l 19.genom

Minskad roll

Maktutredningen har i sitt huvudbetänkande Demokrati och makt i Sverige
SOU 1990:44 hävdat kommittéväsendets betydelseatt har minskat
väsentligt. Utredningen beskriver bl.a. uppenbar kvantitativ till-en

Årbakagång. 1968 fanns det 422 utredningar jämföras med 195 âratt
1987. Vid denna jämförelse bör dock beakta utredningstidemaattman
genomsnittligt är mycket kortare Normalt får utredningnumera. en nu
arbeta i högst två år.

Maktutredningen hävdar vidare utredningarnas betydelse forumatt som
för kompromisser har minskat. Meningsmotsättningar i form av reserva-
tioner i dagär vanligare för någraän år sedan. Organisationerna söker sig
även andra förvägar påverka det politiska beslutsfattandet.att Många
organisationer har sedan länge etablerade kanaler till olika beslutscentra.
Numera förs inte heller all intressekamp via de traditionella organisationer-

Det pågår förändringsprocess också inom organisationsvärlden.na. en
Särgmpperingar uppträder allt oftare i eller mindre organiserad formmer
inom de organisationerna. Maktutredningenstora avslutar sin diskussion
med bedömningen de pågående samhällsförändringarnaatt medför att
beslutsfattandet internationaliseras och det nationella beslutsfattandetatt
därigenom kan minska i betydelse.

5.2 Kommittéväsendet i EG-perspektivett

Även det svenska kommittéväsendet kommer påverkas EG-att av en
integration. Sverige kommer inte vilka förslagöver till rättsakteratt styra

skall läggas fram för rådet. Vidare kommer beredningensom av gemen-
normgivningsakter bedrivas inom för EG-samarbetet.samma att ramen

Kommittéväsendets funktion vid EG-medlemskap har diskuterats vidett
Sammanträffande med företrädare för statsförvaltningen och intresseorgani-
sationerna. Följande synpunkter framkom.

Företrädarna för statsförvaltningen allmänt positiva till nationelltettvar
utredningsförfarande inom deäven delar lagstiftningen ligger inomav som
EG:s område. De ansåg traditionellt kommittéväsende välatt ett kan
användas för utreda fråga för fram underlagatt för svensktatten ett
agerande i Bryssel. Några framhöll kommitté böratt en vara mer
expertbetonad i dag,än medan andra menade förslag äratt ett som
förankrat bland såväl parlamentariker, intresseorganisationer och experter
väger De flesta ansåg vidare kommittéväsendettyngre. har rollatt ävenen
i tillämpningsfasen. Däremot med hänsyn till tidsaspektenvar man
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beredningenparallellt medarbetakommitté skulle kunnatilltveksam att en
EG.i

intresseorganisationernaföreträdarna förblandmeningenallmännaDen
medlemskap.vidutredningsväsende behövs äveninhemskt ettatt ettvar

mycketväsentligt snävarebedrivas inomdock kommakanArbetet att
tidsfaserolikautredningar itillsättabehovkundeMantidsramar. attavse

uppgifter förfinnasmenade det kommerochbeslutsprocessEG:s attattav
Sverigei frågoroch förslagunderlagför utarbetakommittéer dels somatt

i Brysselberedningenparallellt medför arbetaBryssel delsväcka ivill att
direktiv.i anledningtillämpningsföreskrifterför arbete medocksådels av





Del 47I1993:80SOU

irollIntresseorganisationernas6

beredningsprocessen

svenskai denIntresseorganisationerna6.1

beredningsprocessen

opinions-samhällsliv ochiväsentlig rollIntresseorganisationema har en
organisa-samhällsfrågorolikaiMänniskorsbildning. genomengagemang

Ettdemokratin.svenskai deninslaggrundläggandetioner ettses som
regeringsformen2 §föreskriften i 7 kap. attdettautslag är omav

ochsammanslutningarskall lämnaärendenberedningenvidregeringen av
sig.tillfälleenskilda att yttra

dubbel-intresseorganisationema ärochmellanFörbindelsema staten
påverka deolikamånga sättförsökerOrganisationernariktade.
fårmyndighetsföreträdareochBeslutsfattarepolitiska genomorganen.

kansamhället. Vidaredelarfrån olikainformationorganisationerna av
beredningsprocessenpolitiskai den ettmedverkanorganisationernas vara

förslagen.förankrasätt att
kommittéer ochofta ideltarintresseorganisationemaförFöreträdare

ochpolitiker, tjänstemänmedsidasida vidutredningsorgan,andra
organisationerna utövainitiativfas kanärendes stortRedan i ettexperter.

uppmärksam-fästaorganisationopinionsbildningkanGenominflytande. en
harorganisationernaviktiga frågor. Deorganisationenförpäheten tunga

remissför-traditionellabeslutsfattarna. Detkontakter meddirektaofta
möjlighetytterligareintresseorganisationema attfarandet argumen-enger

synpunkterockså lämnakanOrganisationernaståndpunkter.för sinatera
direktkontaktellerutfrâgningarvia remisser,utskottriksdagenstill genom

riksdagsledamöter.med
medlemskapsförhand-pågåendeoch deEES-förhandlingarnaUnder

organisationernaochstatsförvaltningenkontakterna mellanharlingarna
referens-ocharbets-och deEuropafrägorRådet förtillkoncentrerats

har vissaDärutöverdepartement.berördainrättats inomsomgrupper
ordning.i särskildremissbehandlatsfrågor
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6.2 Intresseorganisationerna i EG:s

beredningsprocess

Vid medlemskap i EG kommer företrädareett för intresseorganisationer
beredas plats ledamöter iatt rad kommittéer och ad hoc-gruppersom en

under kommissionen. Vidare sänder kommissionen och rådet ofta utkast
till olika förslag och beslut remiss till berörda intresseorganisationer.
Deras synpunkter kan också inhämtas vid direktkontakter. Intresseorganisa-
tionerna kan liksom statsförvaltningar och företag finansiera tjänster för
nationella i kommissionen. Inom finnsEGexperter också skilda former för
samverkan mellan institutionerna och intresseorganisationerna. Ett exempel

den rådgivandeär Ekonomiska och sociala kommittén representerarsotn
omkring 200 olika intressegrupper inom EG. De nationella fackliga
organisationerna ocksåär representerade i antal rådgivandeett treparts-

inom EG. Sådana rådgivande finns inomorgan områdentrepartsorgan som
arbetsmiljö, utbildningjämställdhet, sysselsättning sociala villkor församt
den rörliga arbetskraften.

Organisationerna har själva utvecklat omfattande branchsamverkanen
för agerande i Bryssel. Ettgemensamt exempel Europeiska fackligaär
samorganisationen, EFS, med isäte Bryssel, drygt 40representerarsom
organisationer, däribland LO och TCO, med sammanlagt 45-50 miljoner
medlemmar. Ett samarbetsorganisationenär för EG-liindernztsannat
arbetsgivareföreningar och industriförbund, UNICE Union des Industries
de Communauté Européenne. Svenska medlemmar Svenskaär
Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet. Det förutsätts i gemenskaps-
arbetet dessa båda konsulteras innanatt lagstiftning derörgrupper som
intressen dessa företräder föreslås eller EFS och UNICEgrupper ärantas.
officiella i den sociala dialogen. Vidare har varjeparter intresse-större

inom näringslivet sin europeiska intresseorganisation med be-grupp
vakningskontor i Bryssel. En de större Kommittén förär jordbruketsav
näringslivsorganisation, COPA Committee for Agricultural Organisations

Ävenof the European Community. olika industrisektorcr och enskilda
företag har i Bryssel för följa det EG-arbeterepresentanter beröratt som
dem.

6.3 Hur det i EG-ländernautser

Ansvaret för kontinuerligt bevaka och sökaatt tillvarata nationella
intressen i gemenskapens lagstiftningsprocess, däri inbegripet intresseorga-
nisationernas, ligger hos de nationella regeringarna och parlamenten.
Många EG:s nuvarande medlemsländer har emellertid inte någotav
formaliserat remissförfarande omfattar nationella intresseorganisatio-som
ner.

En förklaring till detta kan flertalet EG-länder starkt betonarattvara
statsmaktens suveränitet i utrikespolitiska frågor och generellt intesett
tillmäter formaliserade remissförfaranden utanför den statliga förvaltningen
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vikt.någon Regeringsarbetet och parlamentsbehandlingen istörre anses
flertalet fall tillräckligt från beredningssynpunkt. problemEtt dockär att

parlamentsbehandlingenden nationella i allmänhet påbörjas först då det
kan för påverka gemenskapslagstiftningens form och innehåll.sent attvara

förklaringYtterligare kan förlitar sig Ekonomiska ochatten vara man
sociala kommittén, där 189 nationella intresseorganisationer finns represen-
terade. Den kommittén för intresseorganisationernas intressenatt tassvarar
till på gemenskapsnivå. Länder Sverige jämförbarmed med storlekvara en
Belgien, Portugal och Grekland har vardera intresseorganisationer12
representerade i detta forum.

På regeringsnivå regel utrikesministeriema för samord-ansvarar som
ning ländernas EG-politik. Sakansvarigt ministerium bereder frågornaav

respektive sakområdeinom och för synpunkter underattansvarar
beredningsarbetet inhämtas från berörda intresseorganisationer. Fackminis-
teriema förväntas inhämta nödvändiga det skersynpunkter endastmen
undantagsvis på formaliserat I allmänhet kontakt uteslutande påsätt.ett tas
ad hoc-basis och efter ansvariga gottfinnande.enheters

fasterSamtliga medlemsländer vikt vid intresseorganisationernasstor
lobbyingaktiviteter riktade kommissionen. flertalet medlemsländerImot

detta den kanske viktigaste till inflytande för organisatio-vägenanges som
förolika slag. Det lär finnas drygt 1000 representationskontornuner av

intresseorganisationer och regioner på plats i Bryssel.

intresseorganisationernas6.4 Synpunkter på
beredningmedverkan i EG-frågornas

Intresseorganisationema6.4.1

Vid hearing med företrädare för intresseorganisationema behandladesen
svenskafrågan intresseorganisationernas framtida roll i den be-om

företrädarna förredningsprocessen. Inledningsvis redogjorde de olika bl.a.
erfarenheter sitt hittillsvarande arbete i referensgmppema.sina av

följandeSammanfattningsvis framkom synpunkter.
referensgrupper ansågsArbetsgruppema med därtill knutna vara en

ochsamverkansform. ifrågasatte dock inte arbetsgrupplämplig Vissa om
praktiken skett i några enstakakunde samrnanföras, vilket ireferensgrupp

frågorförankring deefterlyste vidare politiskfall. Man av somen
behandlas inom arbetsgrupperna.

tillräckligtuppgifter inte varitarbetsgruppemasKritik riktades mot att
referensgruppemasmellan arbets- ochdefinierade. Gränsdragningenklart

tillräckligt tydlig. Manvaritarbetsuppgifter ansågs i vissa fall inte ha
arbetslägetavstämningarforum för övergripandesaknade vidare ett av

inom grupperna.
varierat.hari arbetsgruppernapå ledningen verksamhetenKvaliteten av

bradiskussioner ochkonstruktivahar fungerat bra, haftVissa gettgrupper
ensidigtvaritsammanträdenadel fall har emellertidinformation. I en
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inriktade på informationsgivning och inte önskat förgett utrymme
inhämtande synpunkter föroch dialog.av

Vid hearingen diskuterades också intresseorganisationemas deltagande
i den svenska beredningsprocessen i EG-perspektiv. Givna frågorett var

fortsattadet arbetet i arbets- och referensgruppema och det framtida
remissförfarandet.

Vad först gäller arbetet i arbets- och referensgruppema ansåg samtliga
stående beredningsorgan organisatoriskt lämpligtärettatt sett ett

samverkansforum. Arbets- och referensgruppema bör nyckelrollges en
beredningsorgan för medlemskapsförhandlingama ochsom ettsom

informations- och sarnrådsorgan i EG-arbetet. I de fall möjlighet attges
införa direktiv avtal i stället för lagstiftning bör berörda organisa-genom
tioner ingå i arbetsgruppen. Det betonades dock det arbetssättatt som
tillämpats i vissa arbets- referensgrupperoch måste modifieras för att
denna organisation skall kunna utnyttjas fortsattai det arbetet vid EG-ett
medlemskap. Det måste finnas för dialog mellanöppenutrymme en
regeringsföreträdama och intresseorganisationema. framhöllMan vikten

den svenska förhandlingslinjeni Bryssel väl förankrad i Sverige.ärattav
därförDet angelägetär överläggningskaraktären stärksatt attgenom

ledningen verksamheten starkare förankring.politisk Arbets-av ges en
bör ledas respektive departements statssekreterare.grupperna av

Regeringen bör inte binda sig för struktur där det för varjeen
sakområde finns både arbets- och referensgrupp. de fall effektivitetI större
och bättre resultat kan uppnås slå inomatt ettgenom samman grupperna
område bör detta prövas.

Möjligheten till överblick förhandlingarna helhetöver påsom en mera
teknisk nivå har saknats. Därför bör det inrättas samordnande påett organ
denna nivå.

Det bör vidare skapas garantier för aktuella frågor verkligenatt tas upp
till behandling i arbets- och referensgruppema, så deltagande organisa-att
tioner får kännedom dem fåroch möjlighet framföra sinaattom upp-
fattningar. Arbetsgrupperna och dess ledamöter måste på konkretett mera

integreras i beredningensätt aktuella frågor.av
För skapa verkligt inflytande från sidasvensk i de frågoratt ett som

aktualiseras i EG-arbetet krävs framåtsyftande arbete. Frågorna måsteett
fångas medan de befinner sig i inledningen EG:s beredningsprocessupp av
för från svensk sida skall kunna inflytande.utövaatt man

Arbetsgrupperna måste arbeta föregripande kommande EG-frågormot
och referensgruppema bör aktiv roll och involveras och in-ges en mera
formeras i mycket tidigt skede i beredningsprocessen. Syftet medett en
sådan ordning bättre utnyttja kompetensen i referensgruppemaär ochatt

det förbättra arbetsgruppemas resultat. Referensgruppemasättet bör
konsulteras löpande.

Det viktigt arbetet i arbets- och referensgruppemaär kopplas tillatt
EG:s kommitté- och förhandlingsarbete. Om svenska intressen effektivt
skall kunna tillvara måste tidigt i vilka sammanhangövervägatas man
olika intressen finnasbör företrädda i expertgrupper.
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kan förutsesför referensgruppemaarbetsbördanökningDen somav
snabbaenkla ocheffektivitet i arbetet. Behovetpåställer höga krav av
storlekGruppemassvensk nivå ökar.bereda ärendenmetoder för att

arbetet.väsentliga bidrag tilllämnatill kanbör begränsas parter antassom
och kanflexibelsammansättning också mötenkan görasGruppemas mera

skriftliga kontaktermedibland ersättas etc.
dessaBeredningeninrikesfrágor.betraktasEG-frägoma bör avsom

utreda ochi dag föranvändsdärför på de rutinerbyggafrågor bör attsom
intematio-bakgrund frågomasärenden. Dock bör,inrikesbereda mot av

finnsutnyttja den kompetensbättredimension, arbetsgruppemanella som
bjuda inbörArbetsgruppernaregeringskansliet.utanför attuppmuntras

särskild sakkunskap.besitterexperterexterna som
tillgängligfinnasmåsteintresseorganisationemaInformation berörsom

möjlighetorganisationernaDeti beredningsprocessen. etttidigt attger
arbetsgruppemaFörsvenska beredningen.bidra till denkonstruktivt sätt

enbartoch intesamrâdsorganbättrekan fungeradet deinnebär att som
informa-rollEG-delegationenskanVidareinformationsorgan. somsom

utvecklas.tionslärrmare
angelägna ävensamtligaremissförfarandetgäller attVad omvar

införståddsamtidigtförslag,få sigfortsättningsvis överyttra man varmen
för kortafall endastarbetsformer i vissaEG:smed utrymmegeratt

Även lämnaviktenfrarnhöllssammanhangeti detremisstider. attav
möjlighet tillfaktiskbeslutsprocessenså tidigt skedeisynpunkter attett av

Även sedvanligföregåsEG-direktiv börinförandetpåverkan avavges.
skall intereferensgruppernaochArbets-remissbehandling. som enses

vissa EG-inomTendenserremissförfarande.traditionelltersättning för ett
i ärenden ärremissbehandlingformellslopaländer samman-somatt en

del.för svenskEG bör intekopplade med accepteras

Arbetsgruppsordförandena6.4.2

bl.a.arbetsgruppsordföranden harnågraSammanträffande medVid av
deltagandeintresseorganisationemasframförts rörandesynpunkterföljande

beredningsprocessen.i
EES-underharreferensgrupperochmed arbetsgrupperOrganisationen

hararbetsgruppsordförandenantalväl. Ettförhandlingsfas fungeratavtalets
Vidmed arbetsgruppen.sammanträde tillsammansreferensgruppenlåtit

referens-förhandlingsposition harsvenskkonkretframtagandet enav
nâgrabeslutsprocessen. funnitharIngendeltagit i självadock integruppen

beslutsfattandet.intresseorganisationema näramed haproblem att
viktintresseorganisationernasdärmedoch somReferensgruppemas

ochbollplankBryssel ochilobbyverktyg som enkunskapskälla, nere
betonats.linje harsvenskenhetligfâförarikringsmöjlighet för att er.

framkomreferensgruppocharbetsgruppmellankopplingenVad gäller
slåkundemenadeNågragrunduppfattningar. sammantvâ att man

traditionellföreträddeAndramed arbetsgruppen.referensgruppen meraen
delaktivfåbörinteintresseorganisationema tahävdadeochuppfattning att

förhandlingsposition.tillförslagbesluti omgruppens
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Genom till arbetsgruppen knyta referensgruppatt kunnaen anses man
begränsa remissförfarandet något.

Arbetsgruppsordförandena har hittills inte haft några problem med
hanteringen sekretessfrâgor i arbets- och referensgruppemas verksam-av
het.
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stålunion tillochFrån kol-7 en

Europeiska unionen

framEG7.1 växer

EG söka iEuropeiska gemenskapernatill är strävanUrsprunget attatt en
År 1950efter andra världskriget.väpnad konflikt i Europaförhindra en ny

franska tyskasamla den ochFrankrike planpresenterade attomen
och stål, underråvarubaser, kol, koks, järnkrigsindustrins främsta en

råvarubas förintegreradförvaltning. Tanken attvar engemensam
Samtidigtförhindra ytterligare krig i Västeuropa.krigsindustrin skulle

sysselsättning.ekonomisk tillväxt ochfrämjaskulle gemenskapen
för europeiska nationer.andraSamarbetet stod öppet även

och Tyskland under-Holland, Italien, LuxemburgFrankrike,Belgien,
Europeiskakol- och stâlunion,i Paris avtaltecknade år 1951 ett om en

år 1957 iSamarbetet utvidgades Romstâlgemenskapen EKSG.kol- och
ekonomiskundertecknade fördragetmedlemsländernaatt om engenom

ekonomiskaEEG. Denekonomiska gemenskapenEuropeiskaunion,
utveckling, förbättraekonomisk och socialskulle främjagemenskapen

olikai välstånd mellanminska skillnadernalevnadsvillkor,människors
inrättaemellan. villeför handel Manavveckla hinderregioner och staterna

ochtjänstermarknad innebärandeinre att personer,varor,en gemensam
EG-omrâdet. Samtidigtfritt inomsig och flyttaskulle kunnakapital röra

omfattarAtomenergigemenskapen Euratom,Europeiskabildades som
ochkärnkraft. EKSG, EEGutnyttjandeoch fredligtforskning avom

gemenskaperna EG.Europeiskabildar tillsammansEuratom

EGEuropeiska gemenskaperna7.2

upprättandetbestå Fördragetkonstitution kanEG:s sägas avav om
FördragetParisfördraget,stålgemenskapenEuropeiska kol- och om

Romfördraget,ekonomiska gemenskapenEuropeiskaupprättandet av
atomenergigemenskapenEuropeiskaupprättandetFördraget avom

enhetsakten. för EGKännetecknandeEuratom-fördraget Europeiskasamt
tillmaktbefogenheteröverlåtit betydandemedlemsländerna varaktigtär att

Formelltutrikeshandel.både lagstiftning ochinstitutioner avseendeEG:s
organisationerinternationellavilkapå folkrättsliga avtal,vilar EG genom
beslutsfattandeöverstatligtinstitutioner formEG:sskapats. utövar aven

organisation ovanförsålundafördragen ochenligt de utgörtre en
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staterna. förhållandel till medlemsstaterna pågår kontinuerligen
integrationsprocess, griper ini medlemsstaternas rättssystem skildasom
nivåer och i relationerna mellan dem. EG-rätten har vidare i princip
överhöghet i förhållande till nationella författningar. Vid konflikt har
gemenskapsrätten företräde framför nationell För sinrätt. giltighet EG-är

interätten beroende respektive länders konstitutioner, dessaävenens av
enligtår EG-domstolens praxis i princip underordnade det överstatliga

EGsystem representerar.som

Gemenskapens mål

Av Romfördragets ingress framgår inledningsvis de fördragsslutandeatt
avsikt lägga grunden till allt fastareparternas sammanslutningattvar en

mellan de europeiska folken. Enligt fördraget upprättar mellan sigparterna
Europeisk ekonomisk gemenskap, EEG. Gemenskapen skall enligten

artikel 2 i Romfördraget ha till uppgift upprätta marknadatt en gemensam
och gradvis samordna eller koordinera medlemsstaternas ekonomiska
politik. Gemenskapens mål harmoniskär utveckling den ekonomiskaen av
verksamheten inom gemenskapen helhet, fortgående och balanseradsom en
tillväxt, ökad stabilitet, allt snabbare höjning levnadsstandardenen en av

förbindelsernärmare mellan de ländersamt gemenskapen förenar.som
Dessa mål återspeglar inte något slutligt tillstånd, i ställetutan en
fortlöpande den europeiska integrationen.process,

Gemensam marknad

Den marknaden skall skapa ekonomisk tillväxt och stabilitetgemensamma
och därmed ökat välstånd. Medlemsländemas produktionsresurser skall
utnyttjas så rationellt möjligt. Under lika och förhållandenostördasom
skall den marknaden kunna handla och byta tjänster,man gemensamma
arbeta, investera och producera och därigenom främja gemenskapens mål.

Begreppet inre marknad infördes i Romfördraget Enhetsakten.genom
Den inre marknaden skall enligt artikel 8a i Romfördraget innefatta ett
område inre gränser, där fri rörlighetutan för tjänster ochvaror, personer,
kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördraget. Benämningen
inre marknad syftar förhållandena bör desamma påatt vara som en
hemmamarknad.

Romfördraget innehåller antal förbud, riktade nationella åtgärderett mot
skapar hinder för handel och verksamhetsom över gränserna.annan

Viktiga nationella intressen, skydd för hälsa och säkerhet, måstet.ex.
likväl alltid tillgodoses. sådanaI fall kräver den fria rörligheten detatt
skapas samordnade regler inom hela gemenskapen. Detta kallas harmonise-
ring.

Genom regler eller besluta harmoniseringatt anta gemensamma om
inom område avstår medlemsländerna frånett där i fortsättningenatt
ensidigt regleringsmakt.utöva Länderna förpliktade i fortsättningenär att

befogenhetenutöva meddela föreskrifter.gemensamt Angelägnaatt
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särskildamed stödtillgodoses,ändåkannationella intressen t.ex. av
förut.sättinteskyddsklausuler, somsammamen

politikSamordning av

EGEftersompolitik. ärsamfälldEGinomområden finnsvissa enPå en
omvärlden. Förhandelspolitikfinnasmåste det mottullunion gemensamen

konkurrens-försfunktionmarknadensden gemensamengemensamma
snedvridsintekonkurrensensäkerställaskall genompolitik, attsom

vidaresigåtgärder. Det rörmedlemsländernaseller omföretagens
områdena krävsnämndaPå detransportområdena.ochjordbruks- nu

dåfinnsgemenskapen. Dethelalika inomgällerregler, somgemensamma
föreskrifter.nationellaförinte utrymme

meningiutanför detsig snävsträckerpolitikSamordningen av
socialpolitikindustripolitik,regionalpolitik,området. Förutomekonomiska

arbets-miljö,utveckling,ochforskningutbildning,energipolitik äroch
alltsamordning fåttområden därexempelkonsumentskyddmiljö och en

år.aktualitet understörre senare

institutionerEG:s

säkerställsgemenskapenanförtrottsuppgifterdeGenomförandet somav
råd,Europaparlament,Romfördraget ettiartikel en4.1 ettenligt genom

deförinomhandlarinstitutionVarjedomstol.ochkommission ramenen
skerRevisionfördraget.tilldelatsden genombefogenheter genomsom

Revisionsrätten.
politiskanationellaocksådebattforum därviktigtParlamentet är ett

ochrådgivandefunktion äruttryck. Desstillkommerintressen av
störreparlamentetdockharEnhetsaktenkaraktär.kontrollerande gett en

Maastricht-fördraget ännuärregler.vid tillkomstentidigareroll än nyaav
riktning.dennaiett steg

uttryck. Därtillpolitiska intressenmedlemsländemasrådet kommerI
rörandeavgörandenaslutligadeallmänhetfattas iochpolitikenbestäms

regler.gemensamma
för rådetförslagframläggafunktioner ärviktigasteKommissionens att

också vissaharDentillämpning.gemenskapsrättensövervakaoch
delsRomfördraget,stöddels medbeslutsbefogenheter,självständiga av

gemenskapsrättensövervakningrådet. Vidfråndelegationenligt av
väcka talanhandi sistakommissionenkanmedlemsländernaitillämpning

domstolen.vid
dessochenhetligt avgörtolkasEG-râttenansvarig förDomstolen är att

innehållfått sittEG-rättenharavseendenviktiga genomvissainnebörd. I
begäranocksådomstolenför äruppgiftviktig attEndomar.domstolens

EG-reglernastolkningsbeskeddomstolarna lämnanationellade omav
innebörd.
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EG:s regelverk

Gemenskapsrätten lacquis Communautaire, det gemenskapernaav
uppnådda består fördragen, antal rättsakter, EG-domstolensettav stort
rättspraxis och internationella avtal EG ingått. Grundläggandeav som
inom EG denär s.k. prinzärrátten, består de konstitueradesom treav
fördragen, Parisfördraget, Romfördraget och Euratomfördraget, med
därtill hörande protokoll och bilagor ändringar, det särskildasamt senare
Fusionsfördraget om sammanförande gemenskapernas institutioner,av
Budgetfördragen, Enhetsakten och de anslutningsfördrag ingåtts medsom
nytillkomna medlemsstater. Till primärrätten brukar också räknas
gemenskapernas mellanstatliga överenskommelser och andra avtal som
binder EG. Den sekundära EG-rätten består de rättsakter antagitsav som

EG:s institutioner. Hit räknas i första handav förordningar, direktiv och
beslut, också rekommendationer och tillkännagivanden.men

l betydande utsträckning skall EG-rätten tillämpas de nationellaav
myndigheterna inhemsksätt Manrätt. brukarsamma sägasom att
reglerna direkt tillämpliga,är eftersom de skall tillämpas mellankom-utan
mande nationell rättsbildning.

Artikel 189 i Romfördraget bindandetre rättsaktertyperanger av som
rådet och kommissionen kan besluta. Det förordningar,är direktiv och
beslut. Förordningar direktär tillämpliga i medlemsländerna. Förordning
används detnär krävs enhetlig reglering inom hela gemenskapen.en
Direktiv riktar sig till medlemsländerna och visst resultat,ettanger som
skall uppnås inom bestämd tid, där gemenskapen låteren med-men
lemsländema bestämma form och tillvägagångssätt för det nationella
införlivandet. Beslut bindandeär i alla delar för dem de riktadeärsom
till.

Bindande gemenskapsrättsliga bestämmelser kan grunda rättigheter och
skyldigheter inte bara för medlemsländerna också för enskilda.utan
Sådana rättigheter skyddas domstolar och andra myndigheter. Manav
brukar bestämmelsernasäga haratt direkt effekt.

Det finns också icke bindande rättsakter, rekommendationer ocht.ex.
yttranden, vilka också inämns artikel 189 Romfördraget.

7.3 Fördraget Europeiska unionenom

Den fria rörlighet förutsättningär för densom en marknadengemensamma
har varit svår förverkliga. Medanatt EG:s tullunion fullt genomfördvar
år 1968, har övriga inresteg marknad dröjt.mot För skyndaen påatt
arbetet lanserade EG-kommissionen i mitten 1980-talet åtgärds-av ett

rörde förverkligandetprogram den inresom marknaden, den s.k.av
Vitboken. Medlemsländerna enades behovet institutionella för-om av
ändringar och fördjupning samarbetet.en av

Europeiska enhetsakten, trädde i kraft den l juli 1987, Öppnadesom
möjligheter för majoritetsbeslut i frågor den inre marknaden, stärkteom
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ochdet medinflytande i beslutsprocessenparlamentet störreattgenom ge
fält. skrevsfördragsbundna samarbetet till Vidarevidgade det nya

Romfördraget,ekonomisk och union in i det revideradebegreppet monetär
union.riktlinjer för genomförandet sådandock utan av en

för avskaffa valutakont-1988 enades länderna tidtabelljuniI attom en
Europeiska rådet kommitté för utredaår tillsatterollema. Samma atten

genomföras.union skulle kunnaekonomisk och EMUhur monetären
fram år 1989 ochDelors-rapporten, ladesKommitténs den s.k.rapport,

faser. Vid Europeiskaskulle förverkligas iskisserades hur EMUdär tre
konferenser, EMUjuni 1990 beslöts tvåi Dublin irådets möte att omen

samtidigt i samband medreformer, skullepolitiskaoch startaen om
år och löpa parallellt.i decemberi Romtoppmötet samma

behandladestvå konferenserresultatet dessaDet avsomavvar
1992. politisk9-10 december Eni Maastricht denEuropeiska rådet

union.europeisk Denträffades upprättandetöverenskommelse av enom
Europeiska unionen.undertecknades avtaletfebruari 19927 om

ratificerat med-skulleunionsfördragetMålsättningen att vara avvar
Ratiñce-januari 1993.i kraft denunder år 1992 och träda 1lemsstatema

följd detförsenats i Danmark,har emellertidringsprocessen avsom en
Vidi Storbritannien.år 1992, ochutslaget i folkomröstningennegativa

dockdecember 1992 tycksEdinburgh den 11-12rådets iEuropeiska möte
1993folkomröstning den 18 majandrafrågan ha lösts. lden danska en

Edinburgh-de vidMaastrichtsfördraget medfolket förröstade det danska
speciella danska särreglema.överenskomnamötet

ytterligarehar gåttEuropeiska unionenFördragetI ett stegmanom
folken.mellan de europeiskaintegrationallt närmarevägen mot en

utvecklinghuvudområden,inompå samarbeteFördraget baseras tre av
inrikes-säkerhetspolitikochgemenskapsarbete, utrikes-befintligt samt

samarbete.och judicielltpolitiskt
union.europeiskvilja etablerainledning uttrycksfördragetsI att enen
fastareskapa alltföresatt sig fortsättaharMan attatt enprocessen

enlighetbeslut, ifolken, i vilkeneuropeiskasammanslutning mellan de
närhetsprincipen, skallkalladsubsidaritetsprincipen ävenmed den s.k.

faller inomPá områden intemöjligt.beslutenså dem rörnära somtas som
baragemenskapenskallkompetensområden,exklusivagemenskapens agera

omfattning ellerdessgrundföreslagna agerandet,målen för det avom
medlemsstaterna.fullo kan uppnåsinte tilleffekter, av

politikoch dengemenskapemade europeiskagrundvalUnionens är tre
inför.unionstraktatensamarbeteoch det som

gemenskapensutvidgasförstärks ochMaastricht-fördragetGenom
gemenskapsarbetet ärförstärkningsamarbetsomrâde. viktigEn av

inriktad påEMU,unionen, ärEkonomiska och monetära ensom
ekonomisk politiksamordnadcentralbankvaluta och samt engemensam

bl.a.unionen omfattarekonomiskaföre sekelskiftet. Denunioneninom
utformningfyra friheter,marknadensgenomförandet inre avgemensamav

omfattande ochförändringarstrukturellautveckling ochregional samt en
framför alltpolitikekonomisknationellförstärkt samordningsuccessivt av

valutakursemainnebärunionendelenbudgetpolitik. Den monetära attav
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mellan de deltagande ländernas valutor oåterkalleligen låses samt att en
integrerad finansiell marknad genomförs. den fulltI utvecklade unionen
skall valuta införas, European Currency Uniten ECU.gemensam
Penning- och valutapolitiken skall utformas vilket nöd-gemensamt,
vändiggör upprättandet institution Europeiska centralbankenav en ny
ECB, inom för Europeiska centralbanksystemet.ramen

Andra områden där unionsfördraget innebär utvidgning elleren en
förstärkning samarbetet unionsmedborgarskap,är kultur, folkhälsa,av
konsumentskydd, de s.k. transeuropeiska nätverken, industripolitik,
ekonomisk och social samordning, forskning och teknologisk utveckling,
miljöpolitik och utvecklingssamarbete. Ett kapitel utbildning,om
yrkesutbildning och ungdom läggs dessutom till Romfördragets avsnitt om
sociala frågor.

Avsikten deär insatserna på nämndaatt områden skallgemensamma
understödja nationella insatser. Det alltså inte frågaär införaattom
harmoniserande regler. På flertalet områden kommer de enskilda
medlemsländerna kunna tillämpa nationella regler, förutsattatt deatt
uppfyller vissa minimikrav.

EG har social dimension innebär förenasträvan ekono-en attsom en
misk tillväxt med förbättrade sociala förhållanden. Vid Maastricht-mötet
utvidgades inte gemenskapskompetensen på det sociala området grund

Storbritarmiens motstånd. För första gången beslutav togs attom
utvecklingen union kan fortsätta inom områdemot finnsen ett som
inskrivet i Romfördraget, samtliga medlemsländer deltar.utan att
Storbritannien ställde sig utanför utvidgningen samarbetet det socialaav
området. De övriga medlemsländerna ingick dock mellanstatligen
överenskommelse utanför fördraget, där förbinder sig ytterligaregöraman
insatser inom det sociala området. I särskilt protokoll, Socialaett
protokollet, medger Storbritannien de övriga medlemsstaterna gå vidareatt
i det arbetet på det sociala området med utnyttjande ochgemensamma
hjälp gemenskapens institutioner och procedurer, Storbritannienav utan att

del i sig förberedelsearbete eller beslut.tar vare
Sedan år 1970 har EG:s länder drivit utrikes- och säkerhetspolitisktett

samarbete i anslutning till gemenskapen. Europeiska politiska samarbetet
EPS har varit mellanstatligt samarbete inom den utrikespolitiskaett

Överenskommelsensfären. För beslut har krävts enhällighet. i Maastricht
innebär det Europeiska politiska samarbetet övergåratt i en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik, mål ärvars

skydda unionens värderingar,att grundläggande intressengemensamma-
och oberoende,

i alla hänseenden stärka unionens och medlemsstaternasatt säkerhet,-
bevara freden och stärka den internationella säkerhetenatt i enlighet-

med bl.a. FN-stadgans principer,
främja det internationella samarbetetatt samt-
utveckla och befästa demokratin och respekten föratt grundläggande-

mänskliga fri- och rättigheter.
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samarbetepolitisktsystematisktförverkligasskallmålDessa ettgenom
genomförandegradvismedlemsländernamellan ett avsamt genom
viktigaharländernaområden därdeaktioner gemensam-gemensamma

intressen.ma
institutio-säkerhetspolitiken integrerasochutrikes-Den gemensamma
särskildatillämparverksamhet,övrigagemenskapensmednellt men man

beslutsformer.ochsamráds-
omfattas Maast-samarbetetjudiciellaochinrikespolitiskaDet avsom

samarbetemellanstatligtförföremåltidigarericht-överenskommelsen var
gemenskapensinomsamarbetetdelblirEG,utanför avnu enmen

asylpoli-områdenniomedlemsländernaidentifierarfördragetramverk. I
narkotikabekämpning,invandringspolitik,för gränspassage,reglertik,

samarbetestraffrättsligtochcivil-brottslighet,ekonomiskbekämpning av
föremålbliskallutsträckningvilka i ökadpolissamarbete,ochtull-samt
frågor.och inrikesrättsligai frågagemenskapeninomsamarbeteför om

konsulteraochinformeraområdendessaskall inomMedlemsländema
skall desyftedettaåtgärder. lsinakoordineraförrådetvarandra i att

samarbetetsOmmyndigheter.nationellaberördamellansamarbeteetablera
enskildadeagerande änuppnåskanbättremål gemensamt genomgenom

beslutenhälligtfattamedlemsländerna attagerande, kan ett omländernas
vissabeslutsfattandet. Iimajoritetkvalificeradpolitiken medgenomföra

medaninitiativrättmedlemsländernaochkommissionenharfrågor
frågor.andraiinitiativrättbehållermedlemsländerna ensamma

medlemsländernarekommendera attrådet kunnaskallfördragetEnligt
föremål förområden ärsärskildadeinomkonventioner sam-nusomanta

arbete.
tillsättasskalltjänstemänhögabeståendesarnordningskommittéEn av

frågorna.ibeslutsunderlagochutlåtandenrådetför att ge
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EES-avtalet8

bakgrundAllmänl

EES-avtalet,samarbetsområdet,Europeiska ekonomiskaAvtalet somom
ekonomisktinnebärfolkrättsligt avtal,vanligtväsentligen är att ettett

svenskfjärdedelarEES berörsamarbetsomräde näraupprättas. tre av
förfri rörlighetallt väsentligtavtalet skapas iutrikeshandel. Genom varor,

konkurrensregler. Dessutomenhetligaoch kapitaltjänster samtpersoner,
frågaiområden,angränsandeske antalsamarbetekommer t.ex.ettatt

konsumentpolitik.forskning ochutbildning,miljö,om
innehållerEES-avtalettullunion.frihandelsomrâde, inteEES är ett en

rörlighet förfribestämmelsernamateriellahuvuddel med de varor,omen
angränsandefrihetemade fyraoch kapitaltjänster samtpersoner,

främstEG-rätten,den primäradelenpolitikområden. Den motsvarar
Övriga ochförordningarsåsombestämmelser,regler.Romfördragets

avtalet.bilagor tillfinns redovisade isekundära EG-rätten,direktiv, den
ekonomiskaoch andrahandelntill stärkaEES-avtalet syftar att

Överstatliga liknande dem inomfunktionerförbindelser mellan parterna.
påverkas inte.institutionerEG:sföljd avtalet ochinte tillEG inrättas av

fårEES-institutioner,antalEFTA-sidaninrättasställetI ett som
EG har.institutionerna inommotsvarande demuppgifter som
institutionelladenredogörelseöversiktliglämnas överNedan upp-en

i övrigtinnehållEES-avtaletsfrågaEES-avtalet. lbyggnaden enligt om
Europeiska199192:l70propositionregeringens prop.hänvisas till om

samarbetsområdet.ekonomiska

uppbyggnadinstitutionellaEES-avtalets8.2

ochinstitutionellauppbyggnadEES-avtaletsMed organgemensammaavses
beslutsfattande,samråd, över-administration,för utveckling,procedurer

skallför EESförutsättninggrundläggandeoch tvistlösning. Envakning att
samarbetet byggerinstitutionelladeteffektivtfungerakunna är att

integällerDettasamrâdsmekanismer.ändamålsenligaochöverenskomna
inrättandetDärför har ettbeslutsprocessen.minst parterna enats avom

EES-institutioner.antal
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8.2. 1 EES-rådet

I EES Europeiska rådet närmast EES-rådet,motsvaras skallav som ge
allmän vägledning för fortsatt utveckling samarbetet och för denav svara
politiska styrningen vad gäller avtalets genomförande. Däri inbegrips också
politiska beslut till förgrund ändringar och tillägg till EES-avtalet. Vidare
skall EES-rådet behandla frågor på begäran eller flera avtalsslutandeav en

kanDetta ske direkt begäran avtalsslutandeparter. eller efterpartav en
behandling i EES-kommittén.

EES-rådet skall bestå medlemmarna i ministerrådet och ledamöterav
i kommissionen regeringsmedlem från och desamt av varten ett av
EFTA-länder ratiñcerat EES-avtalet. Beslut skall enhälli EES-som vara ga.
rådet skall självt fastställa sin arbetsordning. Ordförandeskapet i EES-rådet
skall innehas under sexmånadersperiod omväxlande medlemen av en av
ministerrådet och regeringsmedlem i EFTA-stat. EES-rådet skallen en
sammanträda minst två gånger året.om

Gemensamma8.2.2 EES-kommittén

En kommitté, Gemensamma EES-kommittén, skall säkerställa avtaletatt
genomförs effektivt I detta syftesätt. skall den till utbyteett att ettse
sker åsikter och information fatta beslut i de fall iav samt .som anges
avtalet.

Gemensamma EES-kommittén skall bestå företrädare för deav
avtalsslutande Ordförandeskapet skall växla halvârsvis mellanparterna. en
EG-representant och EFTA-land.från Kommittén skallrepresentant etten
sammanträda minst gång i månaden.en

Beslut i kommittén skall fattas enhälligt. EFTA-ländema skall tala med
dvs. de måsteröst, inta inbördes samordnad ståndpunkt. Ien motsatsen

till vad gäller inom EG, blir beslut i EES-kommittén bindande försom
EFTA-ländema först sedan frågan behandlats enligt gällande nationella
procedurer. såledesDet inte frågaär överföra någon beslutanderättattom
till EES-institution.en

EES-kommittén kan besluta inrättandet underkommittéer ellerom av ar-
betsgrupper och fastställa arbetsmandat för dessa.

parlamentarikerkommitté8.2.3 EES gemensamma

Genom EES-avtalet inrättas också EES parlamentarikerkom-gemensamma
mitté. skallDen mötesplats för ledamöter i Europaparlamentet ochvara en
parlamentariker från EFTA-ländernas nationella parlament. Lika många
ledamöter skall komma från Europaparlamentet från EFTA-ländemassom
nationella parlament. Ledamöterna skall det parlament de kommerutses av
ifrån. genomParlamentarikerkommittén skall dialog och debatt bidra till

bättre förståelse mellan EG och EFTA-statema inom de områdenen som
täcks EES-avtalet. Parlamentarikerkommittén kommer följaktligen inteav

beslutsprocessenha någon formell roll i i EES,att den kommer,men
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förändringarinitieraändåuttalanden,eller attrapporteratt antagenom
EES-regler.utformningenpåverkaeller nyaav

EES-kommitténRådgivande8.2.4

kommitténsocialaochEkonomiskailedamöterEES-avtalet skallEnligt
ochrepresenterade,arbetsmarknadens ärdäroch andra parterorgan,

stärkaeftersträvainom EFTA-statema,motsvarande attiledamöter organ
ochorganiseratsamarbetaskall deVidaresinsemellan.kontakterna

socialaekonomiska ochdemedvetenhetenför ökaregelbundet att om
avtalsslutandedemellanberoendetömsesidigaökadedetaspekterna av

EES-sammanhang.iintressenekonomier och derasparternas
beståskallinrättas. DenEES-kommittérådgivandeskallsyftedettal en

kommitté ochoch socialaEkonomiskafrån EG:santal ledamöterlikaav
redovisa sinafåKommittén kommerkommitté.rådgivande attEFTAzs

resolutioner.ellerisynpunkter rapporter

EES-avtaletövervakningförOrgan8.2.5 av

kommissionenövervakasavtaletskall enligtefterlevnadEES-reglemas av
övervakningsmyndighetEFTA:sochmedlemsstaterEG:ssåvitt avavser

medlemsstater.EFTA:ssåvittESA avser
skallEFTA-land. Devarjefrånmedlembeståskall varaESA enav

medlemsländerna.fråninstruktionerfår inteochoavhängiga motta
motsvarandeskall haÄrenden ESAmajoritetsbeslut.avgörs genom

skallbl.a.övervakningshänseende,iEG-kommissionenskompetens som
tillämpningEFTA-ländemasövervakamöjligheter avESA attsamma

EG. DeninomharkommissionenbestämmelserEES-avtalets som
enligtEFTA-ländemaåliggersamarbetaskyldighetallmänna att som

övervakningsmyndig-förseskyldighet för deminnefattarEES-avtalet atten
information.all relevantmedheten

EFTA-domstolen8.2.6

gällerfrågor över-bl.a.domstolen prövaankommerDet att som
sådanaöverklagandenavtalet,följerBETA-ländernavakningen avattav

övervaknings-EFTA:sfattatskonkurrensområdetpåbeslut avsom
EFTA-stater.två eller fleramellantvistermyndighet samt

EFTA-deochfråndomarebeståskall ettDomstolen vart avav en
årförskallövervakningsavtalet. Deratificerat utsesländer avsexsom

samförstånd.iregeringarBETA-ländernas
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8.3 Beredningsprocessen

Beredningsprocessens olika faser kan sammanfattas enligt följande.
På eller EFTA-ländemas initiativ utarbetar EG-kommis-eget

sionen förslag till direktiv eller förordning. Experter frånett EG-
och EFTA-länderna kan inbjudas medverka i förslagens närmareatt
utformning. Vid behov reviderar kommissionen sitt förslag, varvid
olika kompromisser arbetas fram där hänsyn till EG- och EFTA-tas

inställning. Om kommissionen inte tillagts befogenhetstatemas att
hand utfärda lagstiftning och fatta bindande beslut föreläggsegen

kommissionens förslag till beslut ministerrådet. Rådet hänskjuter be-
redningen förslaget till Coreper. En arbetsgrupp förberederav ett
beslut. Från arbetsgruppen går förslaget för EG:s del till rådet via
Coreper. Inom EES sker samrådet och beredningen parallellt via
Gemensamma EES-kommittén, också fattar slutligt beslut försom

DärefterEES-partemas vidkommande. också formellttar staterna
ställning, vilket i EES leder till folkrättsligt bindande beslut.

När det gäller intern lagstiftning inom EG det endast kommissionenär som
har initiativ tillrätt rättsakter. Inom EES har däremot såvälatt ta nya
kommissionen EFTA-länderna initiativrätt, de bl.a.som attsenare genom
utnyttja helsträtten fråga tillnär diskussion artiklarnaatt tasom upp en
89 och 92. Detta gäller initiativäven till förslagrätten rörandetaatt nya
samarbetet. Ett villkor måste uppfyllt för förslag skallatt ett tassom vara

till beredning samtligaär ställer sig bakom initiativet.att parterupp
utgångspunktEn vid utarbetandet den beslutsprocessenav gemensamma

i EES har varit samarbetet inte skall inkräkta på de enskildaatt parternas
interna beslutsautonomi. Ytterligare utgångspunkt har varit åstad-atten
komma samarbete medger inflytande står i proportion tillett ettsom som
de åtaganden görs.som

l EES-avtalets inledande artikel beslutsprocessen artikel 97 läggsom
fast varje får, så länge det inte strider icke-diskriminerings-att part mot
principen, ändra sin interna lagstiftning inom de områden omfattassom av
samarbetet. Detta gäller under förutsättning först informeratatt parten
övriga avtalsslutande Gemensamma EES-kommittén finnerparter samt att

lagstiftningen i dess ändrade lydelse inte negativt påverkar avtaletsatt
tillfredsställande funktion. Vidare skall visst förfarande enligt artikel 98ett
fullföljas.

Så lagstiftning under utarbetandeär EG-kommissionensnart ny av
område omfattas skallEES, kommissionen under hand rådfrågaett som av

i EFTA-statema pâ den rådfrågar i EG:ssättexperter expertersamma som
medlemsstater vid utarbetandet sina förslag.av

Samtidigt kommissionen överlämnar färdigbehandlat förslag tillettsom
rådet, skall det också överlämnas till EFTA-länderna. I anslutning härtill
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diskussion inomförstabegäraavtalsslutandedekan endera parterna enav
Därefter och under ärendetsförslaget.EES-kommitténGemensamma om

EES-beredning ske iskall parallellbeslut i rådet,införbehandling
konsultationsprocedur.ochinformations-fortlöpandegenom enprocessen

igen i Gemen-med varandraockså samrådaavtalsslutande kanDe parterna
någonkommittén, det begärs parterna.avom avsamma

ändringarskerrättsutvecklingen i EGövervägande delenDen genomav
kommissionenutsträckningiRådet harexisterande rättsakter.i gettstor

rådetreglergenomföra derådeträttsakteri debefogenhet antar, somatt,
rådetbeslutanderätt hardelegeringensamband med rådetsIfastställer. av

Kommis-beslutsordning.följa visskommissionen skallföreskrivit att en
kommitté.ändamålet tillsattförhörafattar beslutinnan denskallsionen en

utvecklingberedning ochbetydelse förkommittéer tillmätsDessa stor av
åstadkommaoch förbakgrundendensekundärlagstiftning. Mot attEG:s

avtalsslutandedeEES, harikonsultationsprocessinformations- ochen
för EFTA-ochför hurfast reglerlagt representanterexperterparterna

förEG-sidan. Formenkommittéerna påsamverka medskallländema
de olikadiskuteras idet arbetekaraktärenberor påsamverkan somav

kommittéerna.
samverkan.EES-avtaletskiljeravseendedettal tre typer av

förslagberederkommittéermed desamverkanEFTA-ländemas som
och100i artikelallmäntreglerasfrihetema,rörande de s.k. fyra mer

EG-komrnis-kommissionen.skalli viljeyttringdetaljerat avavgessomen
omfattandesåfrån EFTA-statematillförsäkraskall ettsionen experter

underberörs,områdentill demed hänsynmöjligt,deltagande somsom
deföreläggasdärefterskallFörslagenåtgärder.förslag tillberedningen av

verkställandedessutövandetvidkommissionenbistårkommittéer avsom
skallåtgärderförslag tillutarbetatEG-komrnissionenbefogenheter. När

anlitardensätti EFTA-statemaanlitaden somexperter samma
rådet ihänskjuts tillärendendåde fallIi EG:s medlemsstater.experter

kommittédet slagstillämpligtförfarandemed det ärenlighet somsom
lagtssynpunkterderådet redovisaförkommissionenskallberörs, som

fattasEES-beslutNågraEFTA-ländemasfram experter. gemensammaav
delari dessabeslutSamtligakommittéarbete.till dettaanslutninginte i

EES-kommittén.iavtalsslutandedefattas parternagemensamt av
tillknutnakommittéer ärmed desamverkanEFTA-ländemas som

de fallskall iaktiviteter,och andraEG:sadministrationen programav
deltagandeinbegripa fulltsamarbetettillfinansielltbidrarEFTA-ländema
beskrivs isamverkankommittéarbetet. Dennaformella typi det aväven

samarbetet. DeförfastläggerArtikel 7978-88.artiklarna ramen
lämpliga förstärka denmedelallamedskallavtalsslutande parterna

därverksamheterochområden ettpåsyfte visaidialogenömsesidiga att
uppnåssyftentill derasskulle bidrasamarbete att gemensammanärmare
tekniskochforskning78,artikeliområden t.ex.på de angessom

konsumentskydd.socialpolitik ochutbildning,miljö,utveckling,
tredjemedsamverkanför typformenEES-avtalet reglerar aväven en

fyradetillknutnadirektinte ärsådananämligenkommittéer, som
sigDetartikel 101. rörprogramverksamhettill EG:seller omfrihetema
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begränsat antal kommittéer, vanligtvis med rådgivande funktion. lett
denna kommittéer skall från EFTA-ländema knytas tilltyp experterav
arbetet så behövs för EES-avtaletnär skall fungera tillfredsstäl-att ett
lande Kommittéema uppräknadesätt. i Protokoll 37. Villkoren förär en
sådan medverkan i de tillämpliga protokollen och bilagoma föranges
respektive omrâde, där de aktuella frågorna behandlas.



SOU 1993:80 Del] 67

9 Gemenskapernas institutioner

Inledning1

Medlemsstaterna i EG har ratificera de grundläggande fördragenattgenom
antal tilläggsfördrag överlåtit viss del sin beslutskompetenssamt ett en av

de verksamhetsområden omfattarEG till de EG-institu-gemensamma
tionema. Ett medlemsland deltar emellertid i alla sammanhang där beslut
förbereds och fattas inom EG såoch kan påverka sin situationsätt egen
och utvecklingen i Europa.även

Enligt artikel 4 i Romfördraget säkerställs genomförandet deav
uppgifter anförtrotts gemenskapen parlament, råd,ett ettsom genom en
kommission föroch domstol. Varje institution handlar inom deen ramen
befogenheter den tilldelats fördraget. Rådet och kommissionensom genom
skall biträdas Ekonomiska och sociala kommittén med rådgivandeav
uppgifter och revision skall Revisionsrätten.ske genom

Starkt förenklat kan de fyra institutionemas funktioner sägas vara
följande:

Kommissionen initierar förslag, verkställer beslut och övervakar att
befintliga följs.regler

Rådet bestämmer EG:s politik och har den slutliga normgivande
makten.

Europaparlamentet demokratisk kontroll normgivningenutövar överen
inflytandeoch har budgetprocessen.över

Domstolen EG-rättens innebörd.avgör

9.2 Kommissionen

Organisation

kommissio-medlemsstaterna,Medan rådets medlemmar ärrepresenterar
medlemsstaternasoavhängigamedlemmar kommissionärer avnens

högtidliggemenskapsintressena. Deregeringar och skall bevaka enavger
instruktionerellervarken begäraförsäkran inför EG-domstolen ta emotatt

medlemmar,Kommissionenseller intressegrupp.från någon regering som
regeringar imedlemsländemasför närvarande till antalet,17är utses av

enligt Maa-förlängasår, vilken kansamförstånd för period fyraen av
minstfinnasfem år. skallstricht-avtalet skall tiden förlängas till Det en
två frånmedlemsland och högstmedlem kommissionen från varjeav
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l praktiken kommer två medlemmar från vardera Frankrike,stat.samma
Spanien, frånItalien, Storbritannien och Tyskland och varje övrigten

land. En medlemmarna medlemsstaterna till kommissionensutsesav av
ochpresident de övriga ledamöterna normalt till viceutsesav sex

samtliga för tvâpresidenter, tid âr.en av
Kommissionen består generalsekretariat och 23 generaldirektorat,ettav

och lett generaldirektör. Varje generaldirektorat uppdelatärvan ett av en
Varje kommissionäri avdelningar och dessa består i sin sakenheter.tur av

för för eller flera generaldi-särskilt sakområde ochett ettansvarar svarar
personligt kabinettrektorat. Till sin hjälp har varje kommissionär ett av

kabinettschef,leds funktionerrådgivare han själv valt. Detta varsav en
vidkan liknas statssekreterares.en

Kommissionen

kommissionärer tillhörandel7 med ka-
binett

Generalsekretariatet med enheter för

Informationstjänst-
Juridisk enhet-

konferenstjänstTolk- och-
statistikenhetEurostat-

Oversättningsenhet-
Säkerhetskontor-
Konsumentpolitikenhet- för utbildningArbetsgrupp m.m.-

23 Generaldirektorat

ansvarsområden:Generaldirektoraten har följande

telekommunikation, datain-XIIII utrikes relationer,
dustriekonomi finansieringoch
fiskeXIVinreIII marknaden

pfinansiella och bo-XV tjänsterIV konkurrens
lagsrältV sysselsättning, arbetsmark-

,XVI regionalpolitiksocialpolitiknad,
XVIIv1 jordbruk energi

pXVIII kredit,VII investeringartransport
XIX budgetutvecklingviii
XX finanskontrollförvaltninginternIX

indirektaskatterXXI tullunion,information, kommunikation,X
strukturpolitikXXIIkultur
smâföretagspolitik, handel,XXIIImiljö kärnkrafts-X1
turismcivilskyddsäkerhet och

forskning ochXII vetenskap,
utveckling
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medfattar beslutvarje vecka ochsammanträderKommissionen en
Årkommissionärer. 1991niodvs. i dagmajoritet sina medlemmar,av

Överläggningama inte6 000 ärenden. ärkommissionenbehandlade över
publiceras inte.diskussionsprotokollenochoffentliga

kommissionensförläggsi Europaparlamentetordinarie sessionUnder
generalsekrete-kommissionensVidtill Strasbourg. mötena är ävenmöten

befattnings-högaoch andraför rättsavdelningengeneraldirektörenrare,
närvarande.havare

tusentalnågotungefär 13 500 anställda. Dessutom ärkommissionenl är
publikations-inomoch några hundraforskningsprogrammenanställda inom

iskall verkatjänstemän, och deinternationellaAllatjänsten. är gemen-
yrkeskarriär inomsinhelaOftast tjänstemännenintresse. görskapernas

medtjänstemänkvalificeradefyra kategorierindelad iPersonalenEG. är
kommissio-frånolika initiativochförfattningstexteruppgift formuleraatt

kontorsperso-tjänstemärmen,kvalificeradeunderställda detjänstemännen,
sker ikommissionen öppenRekrytering tillservicepersonal.ochnal

i EGmedlemmaruttagningsprocedurer. Nyasärskildakonkurrens genom
ochkommissioneninomtill vissa tjänsterförturinträdethar vid getts

fleraharmedlemland inträttEG-institutioner. Närövriga t.ex.ett som
medlemslandet.från detbesattssådana tjänsterhundra nyaav personer

nationella Dessaocksåanställsordinarie tjänstemänUtöver experter.
myndighetellerfrån departementinte kommabehöver utanett enpersoner
uttagningsprovsärskildaEfterenskild tjänst.frånockså kommakan

med-dockanställas. Detskall ärkommissionenbestämmer vem som
intresseorga-andra intressenter,statsförvaltningar ellerlemsländemas t.ex.

förAnställningstidenfinansierar tjänsterna.företag,ellernisationer som
till år.månaderfråndessa är treexperter uppsex

i definnsi Bryssel. Kontor ävenrådet,har, liksomKommissionen säte
representeradfinnsKommissionenhuvudstäder.medlemsländemastolv

huvudstäderfyrtiotali ytterligarebeskickningar samtdiplomatiskamed ett
Geneve.i

Uppgifter

huvud-Dessrespektive fördrag.uppgifter framgårKommissionens av
beslut,verkställa rådetsförslag till rättsakter,uppgifter lämnaär att

EG:sföljs, förvaltareglernaoch defördragenövervaka att gemensamma
Kommissionen hargemenskapema.företrädaförhandla ochekonomi samt

utfärdaoch kanbefogenhetervittgående tillämpandemed sammautrustats
meddelsRomfördraget,stöd självarådet, dels medrättsakterslags avsom

företräderKommissionenfrån rådet.befogenheterdelegeradestöd av
för-handelspolitiskavid demed exklusiv kompetensgemenskapen

kandärkompetensenGATT och,inom ävenhandlingarna varaom
EFTA-län-medmedlemsländerna,ochEG sådantuppdelad mellan som

Befogen-organisationer.internationellamångafrågor ii andradema samt
förhandlingargrundval dessainternationella avtalingåheten att av

EG:sförkommissionenrådet. Vidaredäremot hosligger ansvarar
och regler.besluttillämpning av
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Kommissionen förvaltar även EG:s olika fonder, socialfonden,
orienterings-och garantifonden för den jordbrukspolitiken,gemensamma
regionalfonden och utvecklingsfonden för biståndsändamål.

Kommissionens förslagsrätt grundläggande.är Förordningar, direktiv
och beslut skall fattas rådet måste vila förslag från kommis-som av
sionen. förslagenI skall kommissionen den rättsliga grund deange som
vilar på hänvisa till tillämpliga artiklar i fördragen. Kommissio-attgenom

får under hela beredningsprocessen ändra sina förslag eller dra tillbakanen
dem helt. Rådet får inte ändra förslageni enhälligt.än Normalt ärannat
det kommissionen initiativ till rättsakt. Dock artikel 152 itarsom en ger
Romfördraget rådet möjlighet anmoda kommissionen företaatten att
utredningar rådet finner nödvändiga för förverkliga desom att gemensam-

målen och lämpliga förslag. Däremot får rådet inte dikterapresenterama
hur förslaget skall ut.se

Kommissionens kontrollfunktion frånutgår artikel 155 i Romfördraget.
För säkerställa den marknadens funktion ochatt utvecklinggemensamma
skall kommissionen övervaka tillämpningen bestämmelserna i fördragetav
och bestämmelserna antagits institutionerna med stödav som av av
fördraget. Det kommissionensär uppgift till medlemsstaternaatt attse
efterlever solidaritetsprincipen artikel 5 i Romfördraget och påtalaatt
medlemsstaters överträdelser fördragsförpliktelsema. På initiativav eget
eller efter anmälan medlemslands regering, företag ellerett ettav av av

privatperson undersöker kommissionen brott fördragen eller andraen mot
rättsakter. Det åligger kommissionen enligt artikel 169 i Romfördraget att
påtala sådana brott eller medlemsstats underlåtenhet uppfyllaen att en
förpliktelse. Om medlemslandet inte efterkommer uppmaningen om
rättelse kan kommissionen föra frågan till EG-domstolen.

Kommissionen får vidare enligt artikel 213 i Romfördraget inom de
ochgränser på de villkor fastställts rådet inhämta den informationsom av

och företa de kontroller behövs för fullgöra de uppgifterattsom som
anförtrotts den. Kommissionen får företa undersökningar hos företag och
besluta sanktioner företag inte respekterar konkurrens-motom som
reglerna.

När det gäller initiativ till och utarbeta förslagatt tillta lagstiftningny
utfärda rekommendationer inomsamt att rad sakornrâden, dettagörsen

arbete vid de 23 generaldirektoraten. I detta arbete inbjuds ibland experter
från medlemsländerna medverka. Det vanligtatt är dessaatt personer

ingår företrädare för sitt land i arbetsgruppersenare under rådet,som där
frågan sedan behandlas Ävense vidare avsnitten 11.2 och 11.3.
företrädare för branschorganisationer och andra intresseorganisationer kan
inbjudas delta i beredningsarbetet iatt kommissionen.

Kommissionens förslag till rådet genomgår oftast tidskrävande ochett
omfattande remissförfarande i kommissionens rådgivande iorgan,
medlemsländemas förvaltningar, i berörda intresseorganisationerparters
och i Europaparlamentet. Ibland har förslagen omarbetats flera gånger
innan de överlämnas till rådet, i sin har remissorgan.tursom egna

Den verkställande funktionen innebär det kommissionens uppgiftäratt
i praktiken genomföra och administreraatt EG:s rådet beslutade politikav
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olika områden. Kommissionen vissa områden befogenhetinom har getts
utfärda följdförfattningar och utföra behövliga kontroller ochattatt

till-undersökningar. Kommissionen har hand den närmareäven om
alltsålämpningen gemenskapsrättsliga författningar och har enav

betydande förvaltningsmakt.
Maastricht-fördraget förstärks kommissionens ställning inomGenom

fråga yttrande ochoch utrikespolitiken, där kommissionen, iinrikes- om
övriga delarinitiativrätt, jämställs med medlemsländerna. Inom av

förändras kommissionens roll Val-gemenskapsarbetet inte nänmvärt.
med valperiodema i Europa-perioderna kommer dock synkroniserasatt

kommissionsordförande skall godkännasRådets valparlamentet. avav
omfattningKommissionen skall vidare iEuropaparlamentet. änstörre

förslag till direktiv på remiss innan de läggstidigare skicka lagar ochut
måste fattas påskall också motivera varför beslutfram. Kommissionen ett

medlemsländerna.gemenskapsnivå och inte de enskildaav

Rådet9.3

Uppgifter och organisation

rådetpolitiska viljan hospolitiska i EG. DenRådet det högstaär organet
europeiskautveckling och dendärför avgörande för gemenskapernasär

grundläggande beslutenfatta deankommer på rådetintegrationen. Det att
utfärdalagstiftande funktionfyller viktigoch rådet även attgenomen

Romfördraget ochterminologi rättsakter, tillföljdförfattningar, med EG:s
rådet barafördragen. lagstiftningsärenden kanövriga Ide agera

fall krävsförslag. de flestakommissionen framlagt Igrundval ettav av
innan rättsakt kanparlamentets synpunkterockså rådet inhämtatatt en

antas.
finns i artiklarna 145-154bestämmelserna rådetinstitutionellaDe om

Rådet skall,framgår artikel 145.Romfördraget. Rådets huvuduppgifti av
meduppnås, i enlighetRomfördragets syftenför säkerställaatt att

ekonomiskaallmännabestämmelser till medlemsstaternasfördragets attse
i debefogenhetfatta beslut kommissionenpolitik samordnas, att,samt ge

rådet genomföra reglerna.rättsakter antar,
regeringsmed-Rådet består från medlemsländerna,representanter enav

företräder sitt lands intressen.från varje medlemsstat. Medlemmarnalem
därför bakomliggande nationella intressen,Rådets aktiviteter speglar även

Rådetgemenskapsintresset.EG-institution skall tillrådet ta varasomom
Rådetsförestås generalsekreterare.biträds sekretariatett som av enav

fördirektorat, vilkakommissionens indelat i olikasekretariat liksomär
rådets del sju.är
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De sju generaldirektoraten har följande ansvarsområden:

personal och administration,-
jordbruk och fiske,-
inre marknaden m.m.,-
energi, konsumentfrågor, forskning, miljö och transport,-

relationer och utvecklingsarbete,externa-
förhållandet till Europaparlamentet Ekonomiskaoch och sociala-
kommittén samt
ekonomiska, finansiella och frågorsociala-

Rådet har inte någon fast sammansättning. Vilken regeringsledamot som
deltar från respektive land beror på frågans karaktär. Därför kan
rådsmöten avlösa varandra, konstituerade utrikesministrarna, jord-av
bruksministrama, kommunikationsministrama Man talar här olikaetc. om
tekniska råd, Jordbruksrådet, Energirâdet, Miljörådet Avt.ex. storosv.
betydelse det s.k. Ecoñn, dvs. rådetär i sammansättning med ekonomi-
och finansministrama. En särskild ställning intar också rådsmöten med
utrikesministrarna, General Affairs Council. denna sammansättningI
behandlar rådet övergripande samordningsfrågor och träffar kompro-mer
misser i politiska frågor. Varje medlemsstat får dock självt hur denavgöra
för sitt vidkommande vill säkra den enskilde ministerns synpunkter äratt

förankrade.nationellt
Eftersom EG:s verksamhet så områden, ispänner möteröver stora

praktiken flestade EG-ländemas regeringsledamöter regelbundet sinaav
kolleger inom för mellan 80-100rådets verksamhet. Mötena,ramen
årligen, hålls i Bryssel eller Luxemburg. Rådet har kansli iett eget
Bryssel.

Ordförandeskapet i rådet i alfabetisk ordning mellan med-vissroterar
lemsländema i sexmånadersintervaller. Ordförandelandets utrikesminister

rådspresident och företräder i generalförsamling och vidEG FN:sär
arbetsordninginternationella Rådet fastställer självt sin internatoppmöten.

framgåroch vilka skall assistera rådet, i den mån det inteorgan som av
fördragen. Rådet sammankallas ordförandens initiativ eller efter

frånhemställan dess medlemmar eller från kommissionen. Mötenaen av
offentliga, får inteinte kommissionens medlemmarär närvara,men om

kommissionenrådet bestämmer praktiken minst ledamotI ärannat. en av
talesmänalltid närvarande. Vid efterföljande presskonferenser ger en

utförlig information de ärenden avhandlats under mötena.somom
beståendeförbereds huvudsakligen i särskild kommittéRådets arbete en

ställföreträdare, vilkaambassadörer och derasEG-ländemas ärav
länders representationvid EG och ledare för sina respektiveackrediterade

kommitté, kalladbildar ständigai Bryssel. De De representanternas
Représentants tillkom år 1967Comité des Permanents. DenCoreper av

kontakten mellan EG ochpraktiska skäl för underlätta den dagligaatt
medlemsländernas regeringar.

Ärenden Coreper. Dock beredsföreläggs rådet bereds såledessom av
jordbruksfrågorandra vissa Särskildanågra frågor i t.ex. avorgan,
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Monetärafrågorekonomisk-politiskaochjordbrukskommittén SJK av
kommittén.

rådetharberedningsorganensärskildaoch de andraCoreperUnder
frågor.för olikaarbetsgrupperkommittéer ochantal fastainrättat stortett

Arbetsgruppemafrågor.särskildaförofta arbetsgruppertillsättsDessutom
representationer ellermedlemsländemasfråntjänstemänbestår rege-av

uppgift ärkommissionen. Derasförföreträdare attringskanslierna samt
möjligtså långtpolitiskt ochjuridiskt ochsakligt,rådsbeslutenbereda

motsättningar.nationellaeventuellaförhandla ihop
medtillsammansvecka och upprättar,varjesammanträderCoreper

Vid rådsmötenaför rådsmötena.föredragningslistorordförande,rådets
vid tidigareellerCoreperuppnåtts ienighetvilkafrågor idelsbehandlas

kallade A-dagordningenpådebattfattasbeslut kanoch därrådsmöte utan
B-punkter.nåskunnatintedär enighetfrågordelspunkter,

Omröstningsregler

majoritetenkelfattasfrågansberoendeskall,beslut art,Rådets genom
medkvalificerad majoritet rösternamedlemsland,för varjemed rösten

inriktatrådetArbetet inom ärenhälligt.befolkningstal ellereftervägda
ingetOmi enighet.dvs.fattaskunnaskallbeslut consensus,genomatt

majoritetenkelmedbeslutfattasRomfördraget,iföreskrivet avärannat
148.1.artikelharvilka röstmedlemsländerna, varen

enhällighetbestämmelser närsina olikaisåledesRomfördraget anger
beslutförkrävsEnhällighet upptamajoritet krävs. attkvalificerad eneller

associeringavtalingåför beslutochi EGmedlem avatt omstat somny
heliRomfördraget ävenioch 238237artiklarnatill EG enmenstaten

skall kunna görarådetförvidarekrävsEnhällighetandra fall. attdel
i149.1artikelkommissionenframlagtsförslagiändring ett avsom

Romfördraget.
överenskom-politiskLuxemburg-kompromissen ens.k.denföljdTill av

siginterådet använtharfördragenändrari siginte avmelse, som
hotats.intressenvitaladesshävdatmedlemsstatdåmajoritetsbeslut atten

beslutenhälliga ävenuppnåeftergradhög strävatmyckethar i attRådet
omstriddaoftarådet löserdetta. InomfordratinteRomfördraget mannär

såpaketuppgörelseri formoftaförhandlingar,frågekomplex avgenom
nationella intressen.skildatillvarvid hänsynuppnås,enighet tasatt

infördesrådetmajoritet iÖkade kvalificeradmedbeslutamöjligheter att
frånundantagviktigtmycketSåsomenhetsakten.Europeiska ettgenom

artikelenhällighetkräverlagharmoniseringdirektivhuvudregeln att om
upprättandetförerfordrasdirektivföreskrivsRomfördraget100 i att som

medområden kanflestadeår 1993 antastillmarknadenden inreav
majoritetKvalificeradRomfördraget.iartikel l00amajoritetkvalificerad

majoritet.23något76, dvs. överminst 54innebär röster av
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Ländernas röstetal varierar mellan 2 och 10 Röstemaröster. fördeladeär
enligt följande.

Belgien 5 Irland 3
Danmark 3 Italien 10
Tyskland 10 Luxemburg 2
Grekland 5 Nederländerna 5
Spanien 8 Portugal 5
Frankrike 10 Storbritannien 10

Som framgår bestäms röstetalen med utgångspunkt i folkmängden i
respektive medlemsland. Dock har de mindre länderna fler vadröster än

skulle följa folkmängden.som av
I andra fall där beslut fattasän förslag kommissionen vilket ärav

det vanligaste krävs härutöver minst åtta medlemsländer stöderatt
majoritetens uppfattning artikel 148 i Romfördraget.

Genom Maastricht-fördraget utvidgas tillämpningen majoritetsbeslutav
i rådet och sådan ordning blir huvudregel för samarbetet inomen
gemenskapernas nuvarande område. Det införs begränsad möjlighet atten
tillämpa beslutsförfarande med kvalificerad majoritet för genomförandeett

enskilda åtgärder inom de utrikes- och inrikespolitiska pelama. Förav
dessa områden gäller dock huvudregel enhällighet fordras förattsom
beslut.

Rådets protokoll över inte offentliga.mötena är Däremot brukar det i
anslutning tillnära mötet pressmeddelande från rådets general-ut ettges

sekretariat på EG:s officiella språk. Pressmeddelandet innehåller uppgifter
vilka ärenden varit till behandling och de beslut fattats.om som uppe som

Europeiska rådet

De särskilt viktiga ställningstagandena inom EG sker i vidregel de inom
EG regelbundet återkommande och regerings-toppmötena stats-
chefsnivå. Dessa har institutionaliseratsmöten Europeiskanumera som
rådet. Stats- respektive regeringschefema biträds utrikesministrama.av
Även EG-kommissionens president och seniore vicepresident deltar,mest

de har ingen Mötena hålls irösträtt. och leds det land harmen av som
ordförandeskapet i ministerrådet.

Europeiska rådet sammanträder minst två gånger år fördels formelltper
beslutsfattande i särskilt viktiga frågor vilket då sker i egenskap rådetav
och enligt Romfördragets regler, dels för diskussioner och uttalanden
inom för politiska samarbete. denI frågorstaternasramen typensenare av
fattar Europeiska rådet inga rättsligt bindande beslut inom EG, läggermen
fast riktlinjer skall vägledande för EG:s arbete på olika områden.som vara
Detta har mycket faktisk betydelse för den politiska ledningen ochstor
vidareutvecklingen EG. Europeiska rådet leder bl.a. utvecklingen motav
och genomförandet den Europeiska unionen.av
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9.4 Europaparlamentet

Organisation

Europaparlamentet ursprungligen parlarnentariker frånsammansattvar av
nationellamedlemsländernas parlament, sedan år med1979,ärmen

valförfaranden, itillämpning nationella valt direkt medborgarnaav av
finnsmedlemsländerna. Det varken något förbud eller kravmot att en

kandidat ledamot nationellt parlament.är ettav
ledamot Europaparlamentet individuelltEn skall sinutöva rösträttav

personligt. Ledamoten får inte någonoch bunden instruktion.vara av
Bestämmelserna parlamentet finns i artiklarna i Romför-137-144om

Parlamentet idraget. skall bestå för folken i derepresentanterav
gemenskapema sammanslutna de rådgivande ochoch utövastaterna
kontrollerande befogenheter det tilldelats fördragen.som genom

för förLedamöterna väljs period fem år. Parlamentet haren av
tilldelats antalnärvarande 518 ledamöter och varje land har visstett

vilket medlemslandets folkmängd. Tyskland,platser, avspeglargrovt
Frankrike, Italien och Storbritannien har 81 ledamöter vardera, Spanien

Nederländerna 25, Belgien, Grekland och Portugal vardera,60, 24
Danmark 16, Irland 15 och Luxemburg 6 ledamöter.

Vid i Edinburgh i december 1992 beslutades EG-parlamentetmötet att
från och med år 1994 skall utökas till 567 medlemmar och platserna
fördelas enligt följande: Tyskland ledamöter, Frankrike, Italien och99
Storbritannien 87, Belgien,vardera Spanien 64, Nederländerna 31,
Grekland och Portugal vardera Irland och25, Danmark 16, 15, Luxem-
burg 6 ledamöter.

föreskrivs fattar EuropaparlamentetOm inte i Romfördraget,annat
Romför-beslut med absolut majoritet artikel 141 iavgivna rösterav

draget.
årlig majoritet dessParlamentethåller session. På begäranen av en av

eller pâ rådet kommissionen får det hållamedlemmar begäran ellerav
extrasession.

väljer ordförande och sitt presidium bland sina ledamöter.Parlamentet
ochArbetet i parlamentet bereds i 18 fasta utskott, ettvartsom

för särskilt område gemenskapernas politik. Utskottensettansvarar av
Vidsammansättning.sammansättning återspeglarparlamentets politiska

särskilda utskott försidan de fasta utskotten kan skapa attmanom
behandla viktiga frågor.

i Strasbourg. UtskottsmötenaParlamentet håller sina sessionernumera
beläget isekretariatdäremot i Bryssel. Parlamentets äräger storarum

Luxemburg.
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Parlamentet samlat till två veckorär i månaden. Rådet och kommis-en
sionen företrädda vid Tjänstemänär vid kommissionenmötena. deltar även
i de 18 fasta utskottens arbete.

Europaparlamentet

518 ledamöter

Generalsekretariat Parlamentsutskott

Budget- Budgetkontroll- Energi, forskning, tekno--3 Generaldirektorat logi
Externa relationer-Generaldirektoratet Institutionella frågor- -för Sessioner Kultur-Generaldirektoratet Kvinnors rättigheter- -för utskotten Jordbruk, fiske, region-och de -interparlamentariska utveckling
Miljödelegationerna -Generaldirektoratet Politik- -för infor- Rättsliga frågoroch med-press om-mation borgerliga rättigheter
Sociala frågor- Transport- Utveckling och samarbete- Ekonomi- inreDen marknaden- Hälsofrågor- Internationell handel-

Uppgifter

Parlamentet skall de rådgivande kontrollerandeoch befogenheter detutöva
tilldelats Romfördraget.genom

Parlamentet har befogenheter inom bl.a. områden: lagstiftnings-tre
budgetfrágorfrågor, granskning kommissionens och rådetssamt av

aktiviteter. Parlamentet skall vidare efter beslut med absolutsamtycka,
majoritet 260 röster dess medlemmar, till antagande med-av av nya
lemsländer artikel 237 i Romfördraget till sådana avtal innebärsamt som
associering med ömsesidiga rättigheter förpliktelser,och gemensamt
uppträdande och särskilda förfaranden och gemenskapema ingår medsom

tredje land artikel 238 i Romfördraget.ett
Parlamentet har inte hos rådet initiativ till lagstiftning. Rådeträtt att ta
däremot i utsträckning skyldigt höra i lagstiftnings-parlamentetär stor att

ärenden enligt huvudregeln inte skyldigt följa parlamentetsär attmen
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införts särskilthar detEuropeiska enhetsaktenGenom denyttranden. ett
lagstift-mångaoch rådetmellan parlamentetsamarbetsförfarande

lagharmoniseringallt i fråga sådan ärframförningsorrirâden, somom
marknaden.genomförandet den inrebehövlig för av

sig påvilken grundarviss reell makt,parlamentetbudgetfrågor harl
förparlamentet utövasjälvständighet och använtfinansiellaEGzs attsom

på rådet.påtryckningar
bl.a.har parlamentet rättövervakande befogenhetergällerdet attNär

medefter beslutkanrådet ochkommissionen ochtillställa frågor
samfällt avgå.medlemmarkommissionensmajoritet tvingakvalificerad att

sin ställninggenerelltfâr parlamentetMaastricht-fördragetGenom sett
fördraget varierarfårparlamentetbefogenheterstärkt. De genomsomnya

medfår parlamentetpolitikområden. T.ex. rättolikamellan att en
fallerfrågorfram förslag iläggerkommissionenbegäramajoritet att som

regelrätthar någonparlamentetinnebär inteDettafördraget.under att
markeraför parlamentetmöjlighetdockdetinitiativrätt, är attenmen

rådetsinflytandevidarefår överfrågor. Parlamentetför vissaintresse
Romför-artikel l89b idefinierad ibeslutsordning,beslut en nygenom

Samarbetsförfarandetmedbeslutandeförfarandet.kalladoch allmäntdraget
l89c.i artikeloförändratbestår

gäller parlamentetsdeti fördragetnyheterna närde viktigasteEn av
TillEG-ombudsman.särskildtillsättandetkontrollbefogenheter är enav

juridiskaochfysiskamedlemsland, liksomimedborgaredenne kan ett
vända sigmedlemsland,kontor iregistrerateller medboende ettpersoner

ellergemenskapsinstitutionmyndighetsutövningen hos ettbrister ivid en
judicielladedock inteomfattarkontrollgemenskapsorgan. Denna
skallOmbudsmannenjudiciella roll.i derashandlandeinstansernas vara

nyhetEntill parlamentet.och årligasjälvständighelt rapporter annanavge
förutfrågningsrätttill parlamentetför medborgareklagorätt samtär en

ocksåhar rättParlamentetkommissionen. attparlamentet gettsgentemot
påståddautredai syfteundersökningskommissionertillfälliga attinrätta

EG-regler.vid tillämpningenandra felöverträdelser eller av
valföremedlemsländernakonsulterasskallParlamentet av nyav

nominerademedlemsländernahela denkommissionsordförande och av
iförtroendeornröstningigodkännasskall därefterkommissionen en

parlamentet.
på såsynkroniserasmandatperioderparlamentetsochKommissionens

årsskiftetvidoch inledsutsträcks till fem årmandatkommissionenssätt att
parlamentsval.efter

EG-domstolen5

Organisation

Rådet13 domare.bestårLuxemburg,belägen iEG-domstolen, är avsom
förnyas. PåkanFörordnandetår.mandatperiodenoch ärdessautser sex
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framställan domstolen och efter enhälligt beslut rådet kan antaletav av
domare ökas.

Varje medlemsland föreslår domare och därefter deen utses gemensamt
medlemsstaterna. Fördragen innehåller inga bestämmelser domamasav om

nationalitet, från varje medlemsstat kommer minst domare.men en
Domstolen biträds generaladvokater.av sex

Domstolen sin arbetsordning, vilken fastställs rådet.antar Blandegen av
sig själva väljer domarna president, leder domstolens arbete,en som

för domstolens personal och ordförande iär plenarsessioner.ansvarar
Domstolen förär närvarande uppdelad kamrar. På varjesex

kammare tjänstgör femtill domare. Varje domare förfogar s.k.tre över ett
kabinett, enhet med kvalificerade föredraganden, normalt från deten egen

medlemslandet.egna
Domstolen har vidare registrator, för målensutsett en som ansvarar

handläggning. Han skall bl.a. underrätta parlamentets och kommissionens
ordförande domstolens beslut anmäla fördetta rådets ordförande.samtom

Domstolen har också spräkservice simultantolkar viden egen som
förhandlingar och för översättningsarbetet.svarar

Domstolen uttalar sig endast samstämmigt. Någon avvikande mening
redovisas inte.

EG-domstolen har tills helt nyligen varit den enda instansen. Genom
Europeiska enhetsakten har första instansrätt Court of First Instanceen
inrättats underinstans till EG-domstolen, artikel 168a i Romför-som en
draget. Första instansrätten består tolv domare, från varje med-av en
lemsstat. Domstolen målprövar tvister mellanrör EG:s institutionersom
och deras anställda, talan .företag kommissionen rörande sanktio-motav

priser inom för Kol- och stålfördraget ogiltighets-ner, m.m. samtramen
eller passivitetstalan enskilda kommissionen inom förmotav ramen
Romfördragets konkurrensregler. Första instansens avgöranden kan
överklagas till domstolen såvitt gäller rättsfrâgor.

Vid EG-domstolen arbetar i dag 800ca personer.

Uppgifter

Domstolen framskjutenhar ställning inom EG. Den skall lagvärnaen om
och vid tolkning fördragenrätt och andra rättsakter. Inom EG gällerav en
legalitetsprincip innebärande varje institution skall handla inom deatt

den tilldelats enligt fördragen. Det domstolens uppgiftärramar som att
bedöma så sker.om

Det domstolenär i sista hand hur Romfördraget,suveränt avgörsom
övriga EG-fördrag och utfärdade rättsakter åtskilliga mellan med-samt
lemsstatema särskilt ingångna konventioner skall tolkas.

Domstolen handlägger tvister mellan kommissionen och medlemsstat,en
mellan medlemsstater och mellan EG:s institutioner. Såväl fysiskegna en

juridisk kan överklaga beslut fattats EG-organ.som en person som av
Domstolen kan upphäva beslutet. Om rådet eller kommissionen underlåtit

fatta beslut kan övriga institutioner, parlamentet,att medlemsstatt.ex. en
eller fysisk eller juridisk väcka talan vid domstolen.en person
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Domstolen har sina avgöranden rättsskapande roll. Av-genom en
görandena prejudicerande och bidrarär till europeisk rättatt en gemensam
utvecklas. På nationella domstolars förfrågan EG-domstolen beskedger

tolkningrörande EG-rätten.av
Medlemsstaterna och institutionerna företräds vid domstolen ettav

ombud för varje ärende. Ombudet får biträdas rådgivareutsessom av en
eller advokat behörig införär uppträda domstol hos någonattsom av
medlemsstaterna. Förfarandet vid domstolen består skriftlig ochav en en
muntlig del.

medlemsstaterEG:s och institutioner får intervenera i tvister inför
domstolen. Det får varje har berättigatäven intresseettannan person som

utgången i den tvist underställts domstolen, dock inte tvister mellanav som
medlemsstater, mellan institutionerna eller mellan medlemsstat och
institution.

När talan enligt artikel 177 i Romfördraget tolkningsbeskeden
anhängiggjorts vid domstolen skall medlemsstaterna och kommissionen,

ibland rådet,och underrättas. möjlighetäven Dessa har inom tvåatt
månader därefter inkomma med yttrande.

Domstolen i Maastricht-fördraget möjlighet efter yrkandeatt,ges av
kommissionen, ålägga medlemsländer inte följer domstolens utslag attsom

engångsbeloppbetala eller vite, artikel Maastricht-fördraget.143.2 iett

9.6 Revisionsrätten

Revisionsrätten består tolv ledamöter, rådet för periodutsesav som av en
år enhälligt beslut och sedan Europaparlamentet hörtssex genomav

artikel i Romfördraget.206 Ledamöterna skall, i gemenskapens allmänna
intresse, helt oavhängiga vid utövandet sitt uppdrag.vara av

Revisionsrätten skall granska redovisningen för gemenskapens inkomster
och utgifter. Kontrollen sker utifrån institutionernas och medlemsländemas
bokföring. revisionsberättelseEn skall efter budgetårets utgång.upprättas
Härefter beslutar parlamentet, efter rådets rekommendation, i fråga om

föransvarsfrihet kommissionens förvaltning gemenskapens budget.av
I frågor rörande planerad lagstiftning på finansielladet ellerny

budgetära området skall Revisionsrätten konsulteras. Vidare skall den
höras rörande sådan planerad lagstiftning andra områden kansom
tänkas betydande finansiella konsekvenser.

Genom Maastricht-fördraget blir Revisionsrätten gemenskapensen av
institutioner.

Ekonomiska9.7 och sociala kommittén

ECOSOC

Ekonomiska socialaoch kommittén EG-organ där företrädare frånär ett
olika i det företrädda.ekonomiska och sociala livet I artikelärgrupper
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Romfördraget193 i särskilt företrädare för tillverkare, jordbrukare,nämns
arbetstagare, fria före-köpmän, hantverkare och yrkentransportörer, samt

för det allmänna.trädare
Kommittén består 189 medlemmar från de representativamestav

organisationerna i medlemsländerna. Medlemmarna rådet förutses av en
mandatperiod fyra år förslag medlemsländerna och efter hörandeom av

kommissionen. Fördelningen platser mellan medlemsländerna ärav av
följ ande.

Belgien 12 Irland 9
Danmark 9 Italien 24
Tyskland 24 Luxemburg 6

Nederländerna 12Grekland 12
Portugal 12Spanien 21

Frankrike 24 Storbritannien 24

intressegrupperingamasKommitténs uppgift kanalisera de viktigasteär att
så beaktas i beslutsprocessen.synpunkter de kanatt

områden. RomfördragetKommittén särskilda sektioner för viktigarehar
jordbrukssektion ochföreskriver den skall ha särskild trans-att enen

verksamhet inomsärskilda sektionerna sinportsektion. De utövar ramen
under-behörighet. kommittén har inrättatsför kommitténs allmänna Inom

bestämda områdenför bestämda frågor eller pâkommittéer, avsedda att
kommittén förförslag skall underställasutarbeta till yttranden, över-som

väganden.
kan alltidrådgivande funktion. DenKommittén har uteslutande en

ochdessa finner det lämpligtrådet och kommissionenrådfrågas närav
Kommitténs praxis haruppräknade frågor.i vissa i fördragetskall höras

förslagstextersig färdigadärhän den inte barautvecklats utanyttraratt om
skall verkställas.utarbetas ellersynpunkter då dessaäven ger

kommitténs roll iEkonomiska och socialaMaastricht-fördraget stärker
obligatoriskautvidgat detförbereda lagförslag och hararbetet med att

ocksåFördraget formaliserarytterligare frågor.sarnrådsförfarandet till
synpunkter. Enligtinitiativkommitténs kompetens påatt eget avge

Vidareavgivandet synpunkter.tidsfristerna förfördraget förlängs också av
procedurregler.kommittén sinatillåts antaatt egna
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Kommissionens rådetsoch10

beredningsorgan

Inledning10.1

komplicerad. EG:s beslutinom EGBerednings- och beslutsprocessen är
och kabinett,expertkommittéer, generaldirektorati kommissionensbereds

Europaparlamentetioch arbetsgrupperberedningsorganrådets olikai samt
kommittéer medradbereds därutöver iBeslutendess utskott.och en

varierande status.
rådetför det fallbeslutsordningsärskildvidare utvecklatsharDet en

tillförsäkrakommissionen. Förbeslutsbefogenheter tillvissadelegerat att
läggakommissioneninflytande skallvisstmedlemsländernarådet och ett

kommittéer,särskildatill åtgärder förförslagfram sina sammansatta av
kommissionenfrånordförandemedlemsländerna ochförföreträdare

vanligenSverigecommittology, iförinom EGförfarande benämnsdetta
Rådet harkommittésystem.kommittologin eller EG:smedöversatt genom

förfaranden förolikafast87373EEG lagtjuli 1987beslut den 13 treett
kommissionenför dessabeslutsfattande. Gemensamt ärkommissionens att

rättsakt.förslag tillkommissionenskommitté siglåta övermåste yttraen
vilketberor påbeslutkommissionensinflytandeKommittéemas över

delegationsbeslutet.föreskrivit iförfarande rådet
expertkommittéerkommissionensredogör vi förföljande avsnittendeI

inombeslutsprocessenberedningsprocessbetydelse i EG:soch deras samt
avslutarnormgivningsmakt. Videlegeraddenkommissionen när utövar

be-och arbetsgruppemasför Corepersöversiktligt redogöramed att
inför râdsbeslut.redningsarbete ett

expertkommittéerKommissionens10.2

framskall arbetakommissionenprinciper för hurfastafinns ingaDet
dock deintresse ärrättsakter. Avförslag till experter somstortnya

dels detill rådet. Detförslag ärmedi dess arbetekommissionenbiträder
Ävenmedlemsländerna.fråndelskonsultema,oberoende experterna

be-kommissionensideltaintresseorganisationer kanförföreträdare
sigoch överförberedautarbeta,skallnämndaDe yttraredningsarbete. nu

kommitté kanministerrådet. Entill ettförslagkommissionens genomvara
arbets-informellocksåden kanbeslut tillsattformellt vara enorgan, men

utgångspunktmedenbartalltså intekan namnetMan gruppengrupp.
den har.vilkensäkert avgöra status
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När enhet, efter samtycke sin avdelningsledning, fått klarteckenen av
sitt generaldirektorat utarbeta förslag till direktiv eller förordningattav ett

inom sakontrâde se nedan beslutsfattande i kommissionen,ett avsnittom
11.2 det vanligtär från respektive generaldirektorat bjuderatt inman
oberoende konsulter i kapacitet och på grund sina speciellaatt egen av
kunskaper medverka i förslagets utformning. Medlemsländernas regeringar
har inget inflytande vad gäller utnämnandet dessa konsulter.av

När konsultema eller kommissionens tjänstemän utarbetat utkast tillett
förslag, kan generaldirektoratet inbjuda från medlemsländerna ochexperter
företrädare för intresseorganisationer delta i fortsattadet arbetet elleratt
lämna synpunkter förslaget. Experterna från medlemsländerna
företräder i dessa kommittéer formellt inte sitt land. Kommissionensett
står för resekostnader och uppehälle för dessa personer.

Kommissionens förankringsprocess kan också kommis-startas attgenom
sionen helt informellt remitterar förslag till medlemsländemasett
regeringar eller informella samtal med regeringsföreträdaregenom
inhämtar synpunkter på förslaget. Genom från medlemsländernaexperter
eller inforrnellt remissförfarande sonderar kommissionen medlems-ett
ländernas intressen och får uppfattning de problem kanen om som senare
komma uppstå under beslutsprocessen.att

En gång året redovisas samtliga kommittéer under kommissionen iom
samband med kommissionens presentation budgeten för Europaparla-av
mentet.

10.3 Kommissionens delegerade
beslutskompetens

Utöver uppgifterna initiativ till och utarbeta förslag till lagstift-att ta ny
ning utfärda rekommendationer och yttranden har kommis-samt att avge
sionen rad områden tillagts befogenhet på hand utfärdaen att egen
föreskrifter fattaoch bindande beslut. På några fâ områden dessaanges
befogenheter redan i de grundläggande fördragen, i frågat.ex. om
konkurrenspolitiken och förvaltarätten EG:s budget företrädaatt samt att
EG vid förhandlingar med tredje land. I övriga fall har kommissionens
befogenheter sin grund i rådet delegerat sin beslutskompetens tillatt
kommissionen. Det kan sig kompetensröra initiativ utfärdaatt egetom
generella rättsakter direktiv och utfärda tillämpningsföreskrifter tillatt
sådan lagstiftning har beslutats rådet. Enligt artikel i145 Romför-som av
draget skall rådet, för säkerställa fördragets syften i enlighet med dessatt
bestämmelser bl.a. kommissionen befogenhet i de rättsakteratt,ge som
rådet genomföra de regler rådet fastställer. Rådet kan också,antar, som
i särskilda fall, förbehålla sig direkt befogenhetenrätten utövaatt att
genomföra reglerna.

När kommissionen delegerad beslutanderättutövar föreskriver rådet en
särskild beslutsordning, hörandemed för ändamålet särskilt tillsattaav
kommittéer, skapats för tillgodose rådets insyn och medbe-attsom
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stämmande. Den till kommissionen delegerade beslutskompetensen måste
således inom de rådet i varje särskilt fall föreskriver.utövas ramar som

deFörutom rättsliga för kommissionens beslutsbefogen-att ange ramarna
heter brukar rådet föreskriva verksamhetkommissionen i sin skallatt sam-
råda med olika till kommissionen kommittéer. Flertalet kommittéerknutna
inom kommissionens område har därför tillkommit i samband med själva

försäkradelegeringen beslutanderätten. Rådet har velat sig denattav om
kommissionen rådettill delegerade befogenheten verkställaatt av

fastställda föreskrifter i med medlemsstaternassamarbeteutövas nära
regeringar.

fastför denna särskilda beslutsordning ladesFormerna angettssom ovan
förändringar, ändrat besluts-i Enhetsakten institutionellatresom en av

författande omröstning och majoritetsbeslut, ökat inflytande Europa-
effektivare tillämpningparlamentet samarbetsförfarandet och en

överförd från rådet till kommissionen.verkställighetskompetens
artikel 10Förfarandet reglerad artikel i Romfördraget och145är genom

87373EEG, Layingi Enhetsakten. Genom rådets beslut den l3 juli 1987
conferredimplementingdown the procedures for the exercise of powers

olika förfarandenCommission, det s.k. kommittologibeslutet hartheon
beslutskompetens lagtsför kommissionens utövande delegeradI-III av

råda mellan kommissionenfast. Beroende vilket förhållande skallsom
kommittéerolikakommittén föreskrivs vissa förfaranden ochoch typer av

kommittéer. Vilketföreskrivandeinrättas, rådgivande, förvaltande eller
kommitté på vilkethar berorinflytande kommissionens beslutöver aven

direktiv.i respektiveförfarandena rådet valt skriva inde alternativa att

Förfarandena

kommissionen inhämtaskyldighet förFörfarande I innebär endast atten
sedan informera hur detkommittés hänsyn till detta ochyttrande, ta omen

kommittésbetydelse hurhar skett. Vid förfarandena och Ill har det en
förslaget, träderbiträderställningstagande utfaller. Om kommittén

antagitsförfarande och sedan deni tillämpning enligträttsakten genast
eller, i frågaförfarande Vid avslagkommissionen enligt III. ett omav

kommissio-tidsfrist skallinte fattas inom vissförfarande III, beslutom en
förfarandenatvå varianter varderarådet. finns dockunderrätta Det avnen

förfarande III ochförfarande och boch III, samt aa
förfarandekommissionen vidavslagit förslaget skallkommitténHar

under tidbeslutande åtgärdernaverkställandet deskjuta en somupp ava
Rådet får underdå rådet underrättats.överstiger månad från dageninte en
Vid förfarandekvalificerad majoritet.medtid fatta beslutdenna ett annat

beslutandedeverkställandetkommissionen skjutab skall avupp
dock längstrådet bestämmer,så lång tidåtgärderna under tresom

tidsfristenRådet får underdå rådet underrättats.månader från den dagen
kvalificerad majoritet.beslut medfatta annatett

kommis-skallrättsaktengodtarkommitté vid förfarande III inteOm en
åtgärderföreslå rådet vilkadröjsmålenligt förfarandesionen, III utana,
viss tid,inomförslagetvidtas. Rådet skall ställning tillskall ta ensom
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högst månader. Har rådet inte inom denna fattattidtre beslut, skall
kommissionen själv besluta de föreslagna åtgärderna skall vidtas. Enligtatt
förfarande lII b skall kommissionen själv besluta de föreslagnaatt
åtgärderna skall vidtas, såvida rådet inte med enkel majoritet har avvisat
förslaget.

Kommittéema består företrädare för medlemsstaterna och harav en
företrädare kommissionenför ordförande. Medlemsstaterna be-som

hur destämmer skall företrädda från gång till gång. Det brukligtärvara
kommittéema är två ledamöter från varjeatt land ochsammansatta av att

medlemsstaternas påröster vägs i rådet. Ordförandensättsamma som
saknar dock rösträtt.

Kommittéema skall sig kommissionens förslagöver inom den tidyttra
ordföranden bestämmer.som

Rådgivande kommittéer förfarande I: Kommittén har rådgivanderenten
funktion och skall sitt yttrande till kommissionen inom den tidavge som
ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan Yttran-är.
det skall protokollföras och varje medlemsland har begära sinrätt att att
uppfattning till protokollet. Kommissionen har beslutande-tagen suverän

skallrätt, hänsyn tillstörsta den mening kommit till uttrycktamen som
i yttrandet. Kommissionen skall underrätta kommittén det på vilketsättom
dess yttrande har beaktats.

Regeringskonferensen Enhetsakten föreskrev främst förfarandeattom
l med rådgivande kommitté skulle anlitas. Rådet har dock varit återhåll-

med tillsätta rådgivande kommittéer. Kommissionen har alltsåsamt att
hittills fått mycket lite fri verkställighetskompetens.

Förvaltningskommittéer förfarande II: Förfarandet kännetecknas attav
kommissionen här har beslutanderättenäven beträffande planeraden
åtgärd. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén förslagett
till åtgärder. Kommittén skall sig förslaget inom den tidöveryttra som
ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.
Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet enligt artikel 148.2som
i Romfördraget skall tillämpas rådetnär ställning till förslagtar av
kommissionen, varvid medlemsstaternas skall enligt Rom-röster vägas
fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet strider
kommitténs yttrande, dvs. kvalificerad majoritet 54mot rösterom en av

76 kommitténs ledamöter gått kommissionens beslut, skallemotav
kommissionen emellertid underrätta rådet. l sådana fall fårgenast
kommissionen, enligt variant skjuta verkställandet de beslutandea, upp av
åtgärderna under tid inte överstiger månad från dagen då rådeten som en
underrättats. Rådet får under denna tid fatta beslut med kvalifice-ett annat
rad majoritet enligt artikel l48.2 i Romfördraget.

Enligt variant b skall kommissionen skjuta verkställandet de be-upp av
slutade åtgärderna under så lång tid rådet bestämmer för varje ärende,som
dock längst månader från den dag då rådet underrättats. Rådet fårtre
under denna tid fatta beslut med kvalificerad majoritet.ett annat
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kommittéer utsträckning förekommeranvänds i ochDenna typ storav
framför allt inom jordbruksomrâdet för förvaltning de olika marknads-av
ordningarna.

Föreskrivande kommittéer förfarande Förfarandet detsammaIII: är som
förvaltningskommitté fram till dess kommissionen skall fatta sittför atten

föreskrivande kommittés yttrande har inverkan påbeslut. En större
tillstyrkande krävs från kommitténs sida. Ombeslutsfattandet. Ett aktivt

biträder förslaget skall kommissionen självkommitténs majoritet anta
godtar förslaget till åtgärderförslaget. Om föreskrivande kommitté inteen

dröjsmålnågot yttrande inte skall kommissioneneller utanom avges,
Rådet skall fatta sitt beslutföreslå rådet vilka åtgärder skall vidtas.som

kvalificerad majoritet.med
fattat något beslut inom angiven tid,rådet, enligt variant inteOm a,

föreslagna åtgärderna skall vidtas.kommissionen själv besluta deskall att
tid,inte har fattat beslut inom angivenOm rådet, enligt variant ett

åtgärderna, såvida intekommissionen själv besluta de föreslagnaskall om
förslaget.enkel majoritet har avvisatrådet med

i fråga tullar, tekniskaFöreskrivande kommittéer vanligastär om
för lagharmonisering.områden varit föremålhandelshinder och andra som

skyddsåtgärderBeslut om

tillfatta beslut skyddsåtgärdersamband med delegeringI rätt attav om
föreskriva förfarande IV.kommissionen kan rådet slagsett

rådet ochdetta förfarande, underrättaKommissionen skall, enligt
Rådet kan föreskrivavarje beslut skyddsåtgärder.medlemsländerna om om

fattar skall konsultera medlems-kommissionen, innan den beslutet,att
särskiltmed förfaranden bestäms i varjei överensstämmelsestaterna som

tidsfrist får hänskjuta kommis-medlemsstat inom vissfall och varjeatt en
beslut till rådet.sionens

kvalificeradvariant fatta beslut medRådet får, enligt ett annata,
kvalificeradEnligt variant b får rådet medmajoritet inom viss angiven tid.

kommissionens beslut. Har rådetmajoritet bekräfta, ändra eller upphäva
fattat inom viss tidsfrist kommissionensi sådant fall inte beslut ansesen

beslut upphävt.
handelspolitiskaanvänds företrädesvis ifjärde beslutsvariantDenna
från tredje land.i fråga import jordbruksvarorsammanhang, t.ex. avom
för kommittéer-förfaranderegler befogenheterde generella ochFörutom

kommitté inrättaskan den rättsakt varigenombeskrivits ensom ovan,na
Exempelvis harinnehålla regler vidgar kommitténs befogenheter. ensom

försetts medtekniska handelshinderkommittéer på TBT-områdetrad
beslutsbefogenheter.långtgående
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10.4 Coreper och rådets arbetsgrupper

Coreper

Medlemsländerna har i fastaBryssel diplomatiska representationer eller
delegationer vid gemenskapen. Dessa skall tillvara sitt lands intressenta

medlem i gemenskapema och hålla statsförvaltningen orienteradsom om
vad sker i gemenskaperna. De kan jämförasnärmast med diploma-som
tiska beskickningar med betydande specialistkompetens.

EG-ambassadörema och deras ställföreträdare ingår i ständigen
kommitté, känd under förkortningen Coreper den franskaav beteckningen
Comité des Représentants Permanents. Den svenska benämningen deär
ständiga kommitté.representantemas

Coreper skall enligt Fusionsfördraget förbereda rådets arbete och utföra
rådetvad uppdrar kommittén artikel 4. Coreper rådets främsta be-är

redningsorgan. Däremot kan ingen beslutanderätt överföras till Coreper.
Med hjälp hundra arbetsgrupper,över tjänstemän frånsammansattaav av
medlemsländemas ständiga representationer i Bryssel och från regerings-
kansliema, vilka i sin har kontakter med berörda inomtur parter
samhället, går Coreper igenom kommissionens förslag till rådsbeslut och
jämkar de tolv regeringamas ståndpunkter.samman

Coreper sammanträder varje vecka och uppdelad på tvåär grupper,
Coreper bestårl EG-ambassadöremas ställföreträdare och Corepersom av
2 består medlemsländemas EG-ambassadörer. Coreper 1som av samman-
träder varje onsdag och behandlar huvudsakligen frågor rörande EG:s
budget, inre marknad, fiske, arbetsmarknads- och socialpolitik, för-
delningspolitik, tullar miljö- och transportpolitik. Coreper 2 mötssamt
normalt varje torsdag och behandlar huvudsakligen frågor rörande EG:s
handelspolitik, energipolitik, industripolitik, ekonomisk och monetär
politik, skatter och avgifter, forskning, förhållandeEG:s till tredje land

EG:s institutioner.samt
På den jordbrukspolitikens område spelar Särskildagemensamma

jordbrukskommittén, SJK, roll Corepers. Lagharmonise-motsvararen som
ringsfrågor jordbruksomrädet Äveninom behandlas däremot Coreperav
Ecofin har särskilda beredningsorgan, bereder Monetära kommittént.ex.
ekonomisk-politiska frågor och Ekonomisk-politiska kommittén långsiktiga
och strukturella frågor för Ecofin.

arbetsgrupperRådets

När kommissionen lämnat förslag till rättsakt och rådet i före-ett en ny
kommande fall inhämtat parlamentets yttrande läggs i allmänhet ansvaret
för frâgans vidare beredning inom rådet Coreper. Vanligen remitterar
Coreper förslaget till arbetsgrupp. Det emellertid inte ovanligtären att
kommissionen, redan innan den förslag informellt, konsulterarettavger
arbetsgrupper under rådet.
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beroende frâgans karaktär, ständiga ellerArbetsgruppema kan, vara
det minst arbetsgrupp inom varje sakområde.Vanligtvis finnsad hoc. en

förslag och föreslår eventuellaanalyserar kommissionensArbetsgruppema
ligga tilljusteringar. Arbetsgruppens kommertillägg eller attrapport

förutsatt enighet kan nås vidslutliga handläggningen,grund för den att
arbetet inom gruppen.

Åter-framför allt inriktat politiska lösningar.arbetetI Coreper är
förekommer.med politiska anvisningartill arbetsgruppernaremisser

direktivförslag får ligga ihur lång tidfinns inga reglerDet ett enom
finnssnabbt detOkontroversiella förslag kanarbetsgrupp. passera men

i flera år.förslag diskuteratsockså exempel som
tvâmedlemsstaterna meddeltar regelarbetsgruppernaI personer,som

föroch företrädare landetssakansvarigt departementfråntjänsteman enen
Ord-finns också representerad.Kommissionenrepresentation i Bryssel.

för tillfälletden medlemsstati innehasförandeskapet arbetsgruppen somav
ordförandeskapet i rådet.har

ständigaEG-ländema visar medlemsstaternasErfarenheterna från att
företräds i arbetsgruppema. Dettaför landetrepresentationer attansvarar

kommissionen därexpertkommittéema underskillnad fråntill ansvaret
all kommu-hemlandet. Dock skersakansvarigt departement ipåligger

ständigavia derastill medlemsstaternafrån kommissionennikation
Bryssel.representationer i

tilltextförslagskickasi arbetsgruppernaInför sammanträdena nya
sällan kommeri Bryssel. Interepresentationerständigamedlemsstaternas

sammanträde skallOmföre sammanträdet.mycket kort tiddessa etttexter
kommai fransk versiondenfredag så brukaräga textennyaenrum

förtvâ dagar sigalltså intevecka. Man har äntisdagen attmersamma
förhandlingsinstruktioner tilloch lämnahemmaplan analyserapå texten

tillgänglig i bl.a.fredagen finnsinförBryssel. Först mötet texten en
till allasimultantolkningsammanträdet skerversion. Vid självaengelsk

vissavilket leder tillemellertid begränsat,tolkarEG-språk. Antalet är
Prioriteringennivåer i rådet.på olikavid planeringensvårigheter mötenav

från ministermötenföljer hierarkinskall biträdatolkarnavilka mötenav
nedåt.och

tilloch utkastspråk i arbetspapperOrdförandelandet valetstyr nyaav
betyderfranska.engelska och Detstår praktiken mellanvalet itexter, men

skickassammanträde kan deninför uttextenett varaatt somnya
Vidversionen tillgänglig.finns den engelskaförst vidfranska och mötet

material sittalltministrar haskall emellertid samtligaministermöten
språk.eget

Attachéernas roll

medlemsstatrespektivedeltar,rådets arbetsgrupper nämntsI ovan,som
med denochsakansvarigt departement expertfråntjänstemanmed en

aktuellförsakansvaretrepresentationen harvid ständigaattaché densom
förobserverande roll. Dei huvudsakAttachéema intar förstfråga. an-en

frågor kanvilkabedömningoch försökerteckningar göra somaven
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komma bli föremål för förhandlingar högre nivå i rådet.att en
Arbetsgruppemas överlämnas till attachéema eller Coreper,rapport
beroende pâ vilket resultat har uppnått.man

Har arbetsgruppen inte löst alla frågor förslagi attachéemaövertarett
beredningen och dá det fråga faktiska förhandlingarär mellan med-om
lemsstatema. l dessa förhandlingar biträds attachén regel densom av

har deltagit i arbetsgruppens arbete. Förhandlingsinstruktionerexpert som
till attachén kommer från sakansvarigt departement.
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i EGBeslutsprocessen11

Inledningll

i samspel med kommissionenfattas ministerrådet, oftasti EGBeslut av
fråga antagandeparlamentet. Ivanligen efter hörandeoch om avav

tala olikabeslut brukarrättsakter och liknandegenerella man om
beslutsprocedurer.

direktiv beslutförordningar ochGrundmodellen för beslut är attom
parla-och efter hörandeförslag kommissionenfattas rådet avavav

tillkom.gemenskapenförfarande har tillämpats sedanDettamentet.
rådet förslagtillställakommissionen beslutarSamtidigt att ettsom

Rådet begär förstaparlamentet.förslaget informellt tillöverlämnas som
medbörjar sitt arbetevarefter rådetparlamentets yttrande,åtgärd

förslaget.
grund-påbyggnad på nämndainfördes,EnhetsaktenGenom som en

någotparlamentetsamarbetsförfarandet, störremodell, ettgersom
förfarande, med-Maastrichts-fördraget innehållerinflytande. nyttett

på samarbets-påbyggnadbeslutandeförfarandet, vilken i sin ärtur en
reellttillämpligt det parlamentetflesta fall detförfarandet. l de är ettger

inflytande.

Kommissionen1.21

kommissionen. Dettaför rådet ligger hoslägga fram förslagRätten att
beslutsunderlagskall tillhandahållakommissioneninnebär inte bara ettatt

reglerför beslut. De iförutsättningförslaget formellockså ärattutan en
överensstämmelseigäller beslutvid beslut i rådetangivna kraven även

Rådet får enligtbeslutsunderlaget.framlagdakommissionenmed det av
fattas förslagskallfall då besluteti Romfördraget i deartikel 149 av

förslagkommissionens äninte frångåkommissionen ettannat genom
under hela beslutsprocessen än-kommissionenVidare kanenhälligt beslut.

inflytandestarktsåledesKommissionen haråterta förslaget.dra eller ett
i förfarandetaktiv delrådet.i Denbeslutsprocessen ävenöver tar genom

ii Coreper ochöverläggningar, liksområdetsrepresenterad vidatt vara
rådets arbetsgrupper.

hur beredningsarbetetsjälvtidigareKommissionen nämnts,avgör, som
iblandkommissionenvikt låterärendenbedrivas. I störreskall av

rådettillställspromemoria,generaldirektorat utarbetasakansvarigt somen
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för preliminära överläggningar. Det direkta arbetet med förslag kanett
sedan inledas med kommissionen anlitar fleraeller oberoendeatt en
konsulter för utreda fråga. Dessa anlitas grund personligatt en av
kompetens och medlemsstaterna har inget inflytande valet. Detöver
egentliga förslaget utarbetas sedan internt inom kommissionen. Utkast till
förslag kan därefter bli föremål för överväganden i särskilda expert-
kommittéer företrädaremed för kommissionen med oberoendesamt
konsulter, från medlemsländerna och företrädare för intresseorga-experter
nisationer. Utkast till förslag kan också delges nationella tjänstemän och
berörda intresseorganisationer för synpunkter. Under kommissionens be-
redningsarbete förekommer också kontakter och samarbete med Ekonomis-
ka och sociala kommittén och Europaparlamentet. Formerna för be-
redningsarbetet varierar starkt.

Sakansvarig enhet kommissionen för utarbetandet och utform-svarar
ningen de dokument läggs fram för ansvarig kommissionär.av som
Enhetemas uppgift består framför allt i utarbeta de tekniska lös-att
ningarna, så kommissionärema kan koncentrera sig de viktigareatt
politiska aspekterna. När inhämtat synpunkter på utkastet till förslagman
skall alla övriga berörda enheter underrättas. Syftet slutresultatetär att
skall återspegla samtliga berörda enheters synpunkter. Därefter läggs
förslaget fram för generaldirektoratet, fortsätter beredningensom av

Ärförslaget. flera generaldirektorat inblandade delar dessa ansvaret.
Arbetet sker då under flera kommissionärers ledning.

Generalsekretariatet tillsyn själva beslutsfattandet.utövar över Varje
dokument skall leda till kommissionsbeslut skall åtföljasettsom av en
sammanfattande effekt-kalkyl . Denna kalkyl skall innehålla uppgifter om
kostnader, effekter på företag behov kommitté- och parlamentsbe-samt av
handling. Generalsekretariatet tillsätter ofta s.k. inter-service-grupp fören

hantera mycket krävande samordningsuppgifter. En inter-servicegruppatt
företrädare förär de berörda enheterna.sammansatt av

beredningsprocessenNär övergår formellti samråd, skall berörda
generaldirektorat och rättsenheten ha minst tio dagar sig övervägaatt
sin reaktion. Förslag syftar till lagstiftning intekan delas, medsom
mindre rättsenheten har sig. de fallI då förslag leder tillyttrat ett att
budgetmedel i anspråk eller kan påverka budgeten skallsätttas annat
också budgetenheten rådfrågas. Dess utlåtande skall tillställas kommissio-

samtidigt med yttrandet förslaget. gäller fallDetsamma iövernen av
tillkommande resursanspråk pâ personalsidan.

Vid generaldirektöremas veckomöte skall viktigare ärenden som
befinner sig under beredning och sådana ärenden skall föras försom upp
kommissionen anmälas för säkerställa god koordinering mellanatt en
enheterna.

l kollegialiteten ligger politiskt känsliga och viktiga beslut diskuterasatt
vid kommissionssammanträdena. Kommissionen sammanträder gång ien
veckan fattaroch beslut med majoritet sina medlemmar. Någonl7en av
delegering befogenheter till enskilda ledamöter förekommer inte.av

Varje kommissionär har kabinett, bestående 5-10 rådgivare,ett eget av
till förfogande.sitt Kabinettet skall bistå kommissionären med sakligen
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förslagoch politisk värdering de kommer från hans egetegnaav som
förslaggeneraldirektorat och granska kommer från de övrigasom

generaldirektoraten. Om förslag okontroversiellt fattas efterbeslutärett
skriftligt förfarande, innebärande förslaget inte någonett att antas om

Övrigainom viss tidsfrist invänder förslaget.kommissionär moten
förberedandeärenden på kommissionens dagordning. Undersätts ettupp

kabinettschefema förslagen i syfte uppnåsammanträde med diskuteras att
föregåendeenighet. Vid enighet kan kommissionen fatta beslut debatt.utan

frågorna.så diskutera de principiellt viktigaPå sätt utrymme attges
förslag till rådet. de fallKommissionens till beslut går sedan vidare l

från rådet befogenhet fattakommissionen delegation har tillagts attgenom
förslaget till särskild kommitté för yttrande.beslut överlämnas en

11.3 Rådet

frågans fattas med enkel majoritet,Rådets beslut skall, beroende art,
9.3. Vill rådet ändramed kvalificerad majoritet eller enhälligt avsnittse

skekommissionens förslag eller tillägg kan detta endastgöra ettgenom
enhälligt beslut rådet.av

artikel begära kommissionenEnligt 152 i Romfördraget kan rådet att
fördragsmålens förverkligande.tillhandahåller utredning förslag tillom

förslag vissRådet inte utarbetakan däremot tvinga kommissionen att av
innebörd.

avgörande till rådet skall det,kommissionen lämnat förslag förNär ett
Europaparlamentetenligt föreskrifter i Romfördraget, vissa fall först hörai

konsulteras dessutomoch Ekonomiska och sociala kommittén. Dessa organ
Europaparlamentet kanmånga gånger rådets initiativ. Hörandeteget av

ursprungligen föreskrivnaske olika dels enligt det i fördraget sättetsätt,
ett avanceraderemissförfarande, tillkorrma,slags dels mersenaregenom

fallinnehåll någotParlamentets sitt inte iförfaranden. yttrande tillär
rättsligt bindande för râdet.

Samarbetsförfarandet

införassamarbetsförfarande skulleEnhetsakten föreskrevs särskiltI att ett
börjar i det skedeEuropaparlamentet. Förfarandetmellan rådet och av

Parlamentet hardär rådet tidigare kunde fatta beslut.beslutsprocessen
alltså inledningsvis hörts gång.en

följandetlerstegsförfarande och innebärFörfarandet bygger ett
samarbetsförfarandet tillämpligtRomfördraget. fallartikel 149 i I de är

s.k.för fatta slutligt beslutskall rådet istället antaatt ett gemensamen
majoritet. Denskall ske med kvalificeradståndpunkt. Detta gemensamma

utförligmedskall parlamentet tillsammansståndpunkten delges en
Därefter löper förkommissionens skäl.redogörelse för rådets respektive

inommånader. sig inte parlamentetparlamentet frist Yttrartreen om
iståndpunkten, beslutar rådetdet denfristen eller godtar gemensamma
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enlighet med denna. Inom tremånadersperioden kan parlamentet med
absolut majoritet sina ledamöter, dvs. 260 föreslåröster, ändringar iav
rådets ståndpunkt. Parlamentet får också medgemensamma samma
majoritet avvisa rådets ståndpunkt. Resultatet dessagemensamma av
förfaranden skall meddelas rådet och kommissionen. Om parlamentet har
avvisat rådets ståndpunkt, krävs enhällighet i rådet vidgemensamma en
andra läsning. Kommissionen skall inom månad överväga sittnytten
förslag för sedan lägga fram sitt förslag, medatt eller ändringar, förutan
rådet. Har parlamentets ändringar förkastats, skall kommissionen ange
skälen för detta och bifoga ändringsförslaget. Rådet kan antingen mednu
kvalificerad majoritet kommissionens slutliga förslag elleranta enhälligt
fatta något beslut. Detta skall ske inom viss tid,annat en annars anses
förslaget förkastat.

Medbeslutandeförfarandet

Genom Maastrichts-fördraget tillkommer förfarande i beslutsprocessen.ett
l artikel l89b i Romfördraget har tagits in bestämmelser med-ettom
beslutandeförfarande, där parlamentet får väsentligt stärkt inflytande,ett
jämfört med samarbetsförfarandet.

Det förfarandet stärker parlamentets inflytande framför alltnya genom
parlamentet får reell, självständig enighetatt intevetorätt, uppnåsen om

i rådet. Efter ha inhämtat parlamentets åsikt kommissionens förslag,att om
fattar rådet beslut ståndpunkt med kvalificerad majoritet.om en gemensam
Därefter underställs beslutet och utförlig redogörelse för skälenen
parlamentet. Parlamentet kan godkänna rådets ståndpunktgemensamma
med enkel majoritet inom månader. Om ståndpunkten inte behandlatstre
inom tidsfristen den ha parlamentets godkärmande och rådetanses antar
lagförslaget i enlighet med sin ståndpunkt.gemensamma

Om parlamentet med absolut majoritet dess ledamöter 260 rösteren av
tillkännager det avslå förslagetämnar förlängs tidsfristen tillatt fem
månader. Rådet kan då vända sig till förlikningskommitté, skallen som
medla mellan parlamentet och rådet. Parlamentet kan därefter, med absolut
majoritet, antingen bekräfta sitt avslag, i vilket fall förslaget faller, eller
föreslå ändringar i förslaget. Kommissionen skall beredas tillfälle att yttra
sig ändringarna. Rådetöver kan därefter med kvalificerad majoritet godta
förslaget med ändringar. Om kommissionen har negativtavgett ett
utlåtande ändringarna krävs dock enhällighet i rådet. Om rådet inteom

ändringarna sammankallas Förlikningskommitténaccepterar mednytt,
uppgift åstadkomma överenskommelse förslaget. Efter detatt en attom
kommittén uppnått enighet måste absolut majoritettextom en ny en av
parlamentets ledamöter kvalificerad majoritet rådetsamt en antaav
förslaget. Om de två institutionerna inte godkänner förslaget falleren av
det.

Om Förlikningskommittén inte lyckas uppnå enighet text,om en anses
förslaget såsom inte såvida inte rådet med kvalificerad majoritetantaget,
inom veckor efter det den för kommittén angivna tidsfristenattsex sex
veckor löpt bekräftar den ståndpunkt hade innan förlikningspro-ut, man
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ändringsförslag. sådanteventuellt Ipåbörjades, med parlamentetscessen
rådetsinom veckor frånförslaget, såvida inte parlamentet,fall antas sex

fallförslaget. sådantmajoritet förkastar Ibekräftelse, med absolut
förslaget avslaget.betraktas som

majoritet måstemed absolutGodkännande innebär parlamentetatt
exempelvis upptagandeförslag. omfattargodkänna Processen nyaav
internationella avtal, reglernamedlemsländer godkännande allasamt avav

för uppehållreglernastrukturfondema och ändringar iför personersav
rörlighet.och

Coreper

yttrandeparlamentetsi förekommande fall inhämtat överSedan rådet
för frågansallmänhetikommissionens förslag överlämnas ansvaret

tillförberedelsearbetetregel hänskjutertill Coreper, iberedande ensom
kommissionsför-revideratunderlag oftaArbetsgruppensarbetsgrupp. är ett

Romfördraget harartikel 149 ikommissionen enligteftersomslag,
ochtill parlamentetshänsynändra sitt förslag ochmöjlighet taatt

Arbets-förslaget.kommitténs yttrandenEkonomiska och sociala över
hand-för den slutligatill grundkommer liggaattrapportgruppens

enighet nåtts inomläggningen, gruppen.om
rådetsförs detrådetför beslut iärende berettNär ärett upp

B-ärende.A-ärende ellerdagordning antingen ettett somsom
ärendet inte kräverochCorepermedlemmarnaNär är överensav

påförs ärendetförberedelseröverläggningar ellerytterligare upp
fattar beslut.och rådetA-ärendeministerrådets dagordning ettsom

med-bedömning. Eninte bundet CoreperzsRådet naturligtvisär av
medföri rådet, vilketdiskuterasbegära fråga skallkanlemsstat attatt en

enighetB-ärende. Omförs rådets dagordningfrågadenna ettsomupp
punktfråga, förs dennanås i Coreper i vissinte genast upp som enen

kommissionen,rådet ochmellanfrågor sker dialogI sådanaB. en
fattat beslut.länge rådet intesitt förslag såkan ändraeftersom den senare

efterförslagomarbeta sittkaninnebär kommissionenförhållandeDetta att
kommittén har hörtssocialaEkonomiska ochparlamentet ochdet avatt

dock innebäradialog kanfortsattbeakta deras synpunkter. Enrådet och
frånväsentligt fjärmasinnehållförslaget till sitt materiellaslutligadetatt

nyssnämndafrån deomarbetade och därmed ocksådet upp-organens
kommissionensändratockså ensidigt i sak haRådet kanfattningar.

båda intefall kan detdessahar hörts. Ivilket parlamentetförslag, över
vilketslutliga förslaget,beträffande dethar hörtsparlamentetsägas att
sker,Om så inteerfordras.parlamentetytterligare hörandemedför att av

EG-domstolen.ogiltigförklarasrättsaktenden rådetkan antagna avav

Promulgation

och delgespromulgerasrättsaktbeslutatEfter det rådet att antaatt en
nedan angivnapådenna sätt.
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För de juridiskt bindande rättsaktema förordningar,tre direktiv och
beslut gäller de skall motiverade och hänvisa till sådana förslagatt vara
eller yttranden erforderliga inhämta enligt fördraget. Vanligenattsom var
brukar hänvisa till yttrandena från alla de faktiskt harman etc.organ som
hörts. Vid bristfällig motivering kan rättsakten annulleras. Den eller de
artiklar rättsakt vilar skall även i rättsakten. Omsom en anges
rättsakten materiellt grundar sig felaktiga artiklar, kan densett
armulleras.

Förordningar, direktiv, beslut och yttranden publiceras på alla de
officiella språken i Europeiska gemenskapernas ojiciella tidning EGT,
på engelska respektive franska benämnd Official JoumalJoumal Officiel
O.J.J.O.. Denna består L-del Legislation innehållande lagstift-av en
ning och C-del Communications informations för meddelanden.eten
Rekommendationer och yttranden brukar publiceras i C-delen tidningen.av

Uttryckliga regler beträffande publicering finns i artikel 191 Rom-
fördraget.

Förordningar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning. De skall träda i kraft den dag förordningen eller,som anger om
viss tid inte blivit den tjugonde dagen efter ojjfentliggörandet.utsatt,
Direktiv och beslut skall delges dem de riktas till och bli gällandesom

denna delgivning.genom

Förordningens får inte tryckas i nationell författningssamling ellertext om
på infogas isätt nationell eftersom rättsreglemasrätt, dåannat ursprung
skulle döljas.

Sådana beslut rådet eller kommissionen innebär betalnings-av som en
förpliktelse för enskilda, verkställbara i medlemsländernaär i enlighet med
nationella civilrättsliga förfaranden. En nationell myndighet har endast att
bestyrka äktheten sådant beslut. Inhibition kan endast sökas hosettav

ÖverklagandetEG-domstolen i samband med beslutet överklagas.att som
sådant innebär inte verkställigheten uppskjuts.att

11.4 Budgetprocessen

Gemenskapernas budgetår sammanfaller med kalenderåret. EG:s budget
fastställs årligen och för de olika i budgetprocessen gällermomenten
strikta tidsfrister.

Kommissionen förslag till inkomst-upprättar och utgiftsbudget ochett
sänder detta till rådet den september årl det föregår detsenast som
budgetår förslaget Rådet samrådet med kommissionen och medsom avser.
övriga berörda institutioner, det frånavvika det preliminäranär attavser
budgetförslaget. Därefter fastställer rådet med kvalificerad majoritet
budgetförslaget och överlämnar det till Europaparlamentet. Budgetförslaget
skall parlamentet tillhanda den oktober.5senastvara
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Parlamentet har beslut majoritet dess med-rätt att genom av en av
budgetförslagetlemmar ändra och beslut med absolutatt genom en

majoritet de avgivna föreslå rådet ändringar i budgetförslagetrösternaav
utgifterbeträffande nödvändig följd Romfördraget ellerärsom en av

antagits i enligheträttsakter med detta.som
Beträffande utgifterna skiljer obligatoriska utgifter.och andraman

Med obligatoriska utgifter sådana utgifter nödvändig följdäravses som en
Romfördraget eller rättsakter i med fördraget.antagits enlighetsomav

kan sedan inom antingen aktivt eller passivtParlamentet 45 dagar
budgeten, vilken då definitivt deklarerasgodkänna Dettaantagen.anses av

ordförande.parlamentets
inom denna frist har antagit ändringar eller lagt framOm parlamentet

ändringsförslag, överlämnas budgetförslaget tillsammans med ändringarna
frarnlagda ändringsförslagen till rådet. Efter ha överlagt medeller de att

fattar beslut enlighetkommissionen och andra berörda institutioner rådet i
artikel i Romfördraget angivna villkor.med i 203.5

får beslut kvalificerad majoritet modifiera varjeRådet medgenom
ändring antagits parlamentet.som av

ändringsförslag inte resulterar i ökningOm parlamentets av enen
avslåtotala utgifter får rådet med kvalificerad majoritetinstitutions

ändringsförslagetändringsförslaget. avsaknad sådant beslutI ettav anses
resulterar igodtaget. ändring föreslagits parlamentetNär enen som av

utgifter, får rådet med kvalificeradökning institutions totalaav en
ändringsförslaget. avsaknad sådant beslutmajoritet godkänna I ett ansesav

rådet enligt avslagitden föreslagna ändringen avslagen. När ovan en
får rådet med kvalificerad majoritetföreslagen ändring, beslutgenom

fastställaantingen låta beloppet i budgetförslaget stå kvar eller ett annat
belopp.

grundval de ändringsförslagBudgetförslaget skall ändras av som
godkänts rådet.av

harrådet inte inom dagar efter förslaget förelagts rådetOm 15 att
ochmodifierat någon de ändringar antagits Europaparlamentet,avav som

ändringsförslag fram parlamentet har godkänts, skallde lagtssom avom
frist harslutgiltigt Om rådet inom dennabudgeten antagen.anses vara

modifierat flera de ändringar antagits parlamentet, ellerelleren av som av
ändringsförslag avslagits eller modifierats, återsändsparlamentetsom

budgetförslaget till parlamentet.
förelagts parlamentet fårfemton dagar efter det budgetförslagetInom att

majoritet dess medlemmar och meddet beslut tregenom av en av
avslå de modifieringarfemtedelar de avgivna ändra ellerrösterna, avav

ändringar vidtagits rådet och budgeten i enlighetparlamentets antasom av
budgetendärmed. parlamentet inte inom denna fristReagerar anses

därefter förklaraslutgiltigt Europaparlamentets ordförande skallantagen.
får dock,budgeten har blivit slutgiltigt Parlamentetantagen.att genom

demajoritet dess medlemmar och med två tredjedelarbeslut avav en av
finns avslå budgetförslaget ochavgivna det särskilda skäl,rösterna, om

förslag framlagt.begära att ett nytt
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Förklaring budgetens antagande kan förklaras ogiltig EG-domst0-om av
len, fel begåtts i den formella hanteringen.om

Om budgeten inte antagits vid budgetårets början finns det vissa
hjälpbestämmelser.

För samtliga utgifter inte är nödvändig följd Romfördragetsom en av
eller de rättsakter antagits i enlighet med detta skall årligenav som
fastställas maximal ökningstakt i förhållande till utgifter slagen av samma
under det innevarande âret. Kommissionen efter samråd medanger,
Kommittén för ekonomisk politik, den maximala ökningstakten till följd av
utvecklingen, vad volymen, bruttonationalprodukten inomavser av
gemenskapen, de genomsnittliga avvikelsema mellan medlemsstaternas
budgetar och utvecklingen levnadskostnadema under det föregåendeav
budgetåret artikel 204.9 i Romfördraget.

Kommissionens handhavande budgeten granskas rådet ochav av
parlamentet, assisterade Revisionsrätten. På rekommendation rådetav av

kommissionen ansvarsfrihet parlamentet.ges av
februariI 1988 nåddes efter förhandlingar överenskommelse mellanen

de tolv medlemsländerna gemenskapens budgetplan för de kommandeom
ökningarfem åren. prisstödet till jordbruket fick inte överstiga 73av
stegringen i EG:s BNP och tak för medlemsländemasprocent ett sattesav

bidrag till budgeten. Denna uppgörelse har kunnat hållas och år 1992 har
kommit överens sjuårig budgetplan.man om en
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12 EG-frågornas behandling i några
medlemsländer

Inledning12. 1

de ursprungliga EG-ländema har endast FrankrikeAv centraltettsex
organiserat för EG-frågomas beredning. Denna skötssystern ettav
speciellt generalsekretariat sammanträden och diskussionersom genom

förmed berörda ministerier söker samordna stándpunktema.representanter
Leder detta till enighet sänder generalsekretariatet instruktioner direkt till

dåden franska representationen i Bryssel. andra fall och det gällerl större
frågor, går ärendet till ministerkommitté. denna inteKan ären enas

fall factopremiärministern, och i många de presidenten, den beslutarsom
Frankrikes ståndpunkt i EG-arbetet.

Tyskland det högsta för utformningen Tysklands politikI är ansvaret av
Ekonomiministeriema. löpandei EG delat mellan Utrikes- och Den

samordningen EG-frågoma Utrikesministeriets Europa-skötsav av
avdelning. Avgörande samordningsbeslut i frågor fattas sällan utanstora

förbundskanslern hörts i ärendet.att
för utformning hosI Italien ligger EG-politikens helt Ut-ansvaret

informellarikesministeriet. I sak sker samordningen kontaktergenom
mellan Utrikesministeriet och sakansvariga ministerier.

Belgien Utrikesministeriet för EG-I har formellt huvudansvaret
politikens utformning, samråd sakansvariga ministerier.sker med Imen
Nederländerna formelltEG-ärendena fördelade mellan Utrikes- ochär

funnitEkonomiministeriema. Luxemburg det enda EG-land inteär som
speciell organisation för EG-ärendena nödvändig. Luxemburgsnågon

står utrikesministern och andraambassadör i Coreper i kontakt med
roll för EG-politikens samordning.ministrar och spelar storen

sista hand bestämmerStorbritannien det premiärministern iI är som
brittiskaföljer i utsträckningståndpunkt i EG-frâgor. Irlandlandets stor

förebilder.
utformat i lagarför EG-frágomaDanmarks nationella beslutssystem är

i EG.landets inträdelagenförordningar går tillbakaoch omsom
förhandlingspositio-förEG-förslag ochför ställningstaganden tillAnsvaret

utrikesministern.i huvudsak hosligger nuner
Även förvaltningsrättsligaandrai EG-ländema tillämparom man

derasvikt inhämtafunnit detmodeller den svenska har viän attvara av
statsförvaltning.respektiveintegration och samverkan inomerfarenheter av
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länder vi studeratDe särskilt Danmark, Storbritannien, Irland,ärsom
Frankrike och Tyskland.

12.2 Danmark

särfallDanmark det gäller relationerna mellan regeringär ochnärett
parlament i EG-frågor. Målsättningen preciserades folketinget år 1972när
debatterade lagen Danmarks inträde i EG. Enighet rådde detattom om

folketingetviktigt hade kontroll regeringens EG-politik,överattvar
eftersom EG-parlamentet rådgivande befogenheter.väsentligen har enbart

byggdes innebär i praktiken direkt parlamentariskDet system som upp en
kontroll de danska förhandlarna i EG:s något saknaröver organ, som
motsvarighet i de andra EG-ländema.

Enligt tillträdeslagen skall folketinget tillsattregeringen underrätta ett av
varje sådant förslag blir direkt tillämpligtutskott till rådsbeslut iom som

eller för uppfyllande folketingets medverkan nödvändig.Danmark ärvars
Regeringen skall rådfråga folketingets EG-utskott i EG-politiska frågor av

folketingets inflytande ochväsentlig betydelse på sådant bådesättett att
förhandlingsfrihet Vidare skall regeringen, föreregeringens respekteras.

vikt inhämta folketingetsförhandlingar i rådet beslut störreom av
godkännande ståndpunkt.regeringensav

centraliseraddanska beslutsprocessen inför EG bygger påDen en
modell baserad konsensus, dvs. syftar till nå nationellär attsom man

förhandlings-för lägga fast den danska politiska linjen innanenighet att
koordinerande ocharbetet i EG har påbörjats. Utrikesministeriet har en

danska EG-politikenssamlande funktion och bär huvudansvaret för den
fastläggande och genomförande.

betydande arbetedanska ambassadema i medlemsstaterna läggerDe ner
på följa EG-frågomas hantering stationeringslandet. De danska minis-iatt

också nationella administra-teriema kan ibland vända sig direkt till den
framförationen i medlemsland för erhålla upplysningar ellerannatett att

diskussionerna inte möjligheter till.synpunkter i Bryssel gettsom
fyra nivåer.Beslutsprocessen i Danmark uppbyggd kring Inomär

förvaltningen EG-anknytning inomregeringen och handläggs ärenden med
på tjänstemannanivâspecialutskotten specialudvalg, EG-utskottet

och regeringens EG-utskott faellesmarkedsudvalget. DenEF-udvalget
genomförs i folketingetsparlamentariska beredningen dessa ärendenav

folketingetsEG-utskott markedsudvalg.
EG-utskottetSpecialutskotten under rådet,arbetsgruppemamotsvarar

tjänstemannanivâ Coreper och regeringens EG-utskott motmot svarar
ministerrådet.
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12.2. Specialutskottenl

sammansättning

regeringen finns 28 fasta specialutskott betraktaUnder är attsom som
samarbetsorgan. består företrädare för de olika ministe-formella De av

företrättderas direktorat och styrelser. Utrikesministerietriema ärsamt
frågor inom vissaspecialutskott. specialutskott hanterari samtliga I som

arbetsmarknadsfrågor eller frågor mycket tekniskområden, t.ex. av
Specialutskottenföreträdare för intresseorganisationema.karaktär, deltar

självständigaställningdel ministericma och har inteär somen av
myndigheter.

det sakansvarigaoch sekretariatsfunktionOrdförandeskap utövas av
avdelningschef ellerordförandenflertalet utskottenministeriet. I är enav
specialutskotten harnågrabyråchef kontorchef från ministeriet. I av

och DanskDanska LO DAintresseorganisationema stående inbjudan.en
ochutskottet för social-möjlighet delta iarbetsgiverforening har attt.ex.

delta i special-möjlighetarbetsmarknadsfrågor. Likaså har Industrirådet att
behandlarspecialutskottenindustri- och regionalpolitik. Närutskottet för

före-känsliga, kanfrån sekretessynpunkt kan ävenärenden varasom
tystnadsplikt.intresseorganisationema åläggasförträdarna

ministerium. Om detsakansvarigtför beredningen vilarAnsvaret
höras.intresseorganisationerorganisationer ochskall kommunalabehövs

ispecialutskotten ocholikaMötesfrekvensen varierar mellan de är stor
Bryssel.funktion tidtabellen iutsträckning en av

Uppgifter

ochkommissionsförslagenhuvuduppgift sakgranskaSpecialutskottens är att
SakansvarigtEG-samarbetet.till dansk ståndpunkt ilämna förslag

Specialutskottetsgranskningsunderlaget.sammanställerministerium
fortsattaför denunderlagoch bedömning sedan i singranskning utgör tur

får specialutskottenbeslutförsta led i beredningenberedningen. Som av
behandling.ärendets fortsattainflytandemycket stortett

förhandlingsuppläggi mindre frågorministerium förSakansvarigt svarar
frågan beröreller därviss betydelsekaraktär. I ärendenlöpande avav

tillförslagutformar specialutskottenansvarsområdenflera departements
slutgiltigt läggerEG-utskottsedan folketingetsförhandlingsupplägg, som

fast.
delspecialutskottenförhandlingsuppläggutformaarbetet medI taratt

exempelvis förslagandra EG-organ,kommissionen ochmaterial frånav
Europaparla-frånuttalandenkommissionsmeddelanden,rättsakter ellertill

ocharbetsdokumentkommittén,socialaochEkonomiskaochmentet
materialBrysselirepresentationermedlemsländemasreferat från samt som

ochförhandlingenförredogördärskickar ochministericma ut man
Specialutskottenställningstaganden.medlemsländersandrakommenterar

synpunkter.intresseorganisationemasocksåinhämtar
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I de fall tjänstemarmanivå redan i början beslutsprocessenman av
fått klartecken i fråga från ministeriets ledning, vilket gäller de flestaen
ärenden i specialutskotten, förväntas detta ställningstagande stämma

med deöverens synpunkter ministeriet sedan framför i regeringenssom
EG-utskott. På så kan kontinuitetsätt upprätthållas de olikaen genom
stadiema i beslutsprocessen. Nackdelen med denna beslutsgång enligtär,
danskarna, från ministeriema kan komma lägga fastatt denman att
politiska inriktningen allt för tidigt. Ett beslut specialutskottettav om
dansk ståndpunkt i fråga räknas normalt bindande frågan försnären som

från rådsarbetsgruppen till Coreper.upp

12.2.2 EG-utskottet tjänstemannanivå

Huvuduppgiften för EG-utskottet tjänstemarmanivå på detär att
underlag redovisats specialutskotten och enskilda myndighetersom av
utforma instruktioner till den danska representationen i Bryssel inför
förhandlingar i rådets beredningsorgan och rådet. Till detta kommer
uppgiften kontinuerligt följa utvecklingen inom EG-området.att

Tjänstemarmautskottet träffas gång i veckan tisdagar underen
ordförandeskap chefen för Utrikesministeriets Nordgrupp. Sekretariats-av
funktionen innehas enhet inomN.1 Utrikesministeriets Nordgrupp. Deav
ständiga medlemmarna företrädare för förutomär Utrikesministeriet- -
Statsministeriet,Budgetministeriet,Ekonomiministeriet,Industriministeriet,
Energiministeriet,Lantbruksministeriet,Skatteministeriet,Miljöministeriet,

iskeriministeriet,F Arbetsministeriet och Justitieministeriet. Företrädare för
andra ministerier kallas in vid behov.

Utifrån underlag från sakansvariga ministerier de olikasätter byråerna
på Utrikesministeriet frågor på dagordningen. Utrikesministerietsupp
Nordgrupp N. bestämmerl sedan slutligt dagordningen och därmed vilka
ärenden skall behandlas. Det samarbeteär mellan tjänsteman-näraettsom
nautskottet och specialutskotten i syfte avgöra ärendenär äratt ett moget
för ställningstagande. Tjänstemarmautskottet får samordnande funktion,en
eftersom specialutskotten endast i begränsad omfattning kan ha kunskap

Ärendetfrågor utanför sitt egentliga sakornråde. skall förasom upp
tjänstemannautskottets dagordning det skall diskuteras ellernärsenast
beslutas i rådet.

För tid och för effektivisera ärendebehandlingenatt ärattspara
ärendena på dagordningen fördelade två huvudgrupper, A- och
B-ärenden. A-ärenden omfattar frågor teknisk karaktär medav en
begränsad räckvidd frågor där det efter behandling i specialutskottetsamt
råder enighet i ställningstagande och där det inte finns behov attav
diskutera ärendet ytterligare. B-ärenden består omfattandeav mer
frågeställningar och där även enig i specialutskottet,är kanman, om man
förutse diskussion i tjänstemarmautskottet. Förutom dessa punkter,en ger
dagordningen möjligheter till diskussioner frågeställningarav av mer
generell karaktär.

Generellt kan ungefär nittiosägas frågorna går raktatt procent av
igenom det danska beslutssystemet några problem.störreutan
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Merparten ärendena i EG-utskottet tjänstemarmanivå behandlas iav
anslutning till förhandlingsupplägget skall bestämmas införatt ett
râdsmöte. Det sker i form kommenterad dagordning innehållerav en som
följande punkter:

förslagets statsñnansiella konsekvenser Finansministeriet upprätthåller-
finansiell kontroll ha representation såväl inom tjänsteman-atten genom

nautskottet i regeringens EG-utskott,som
den traktatmässiga grunden för förslaget,-

lagstiftningbehovet Danmark,av-
tidsplanen för förslagets fortsatta behandling inom EG,-
ställningstagande till förslaget, inklusive anvisning förslaget skallom-
föreläggas regeringens EG-utskott och folketingets EG-utskott.

de fallI ärenden skall anmälas till folketingets EG-utskott inför upp-
läggningen förhandling, skall alltid promemoria i sakfråganav en en

folketingetstillställas EG-utskott.
bör härDet tilläggas alla ärenden blir föremål för behandlingatt som

i folketingets EG-utskott bör innehålla redogörelse enligt deen ovan
angivna punkterna. Den kommenterade dagordningen för B-ärendena
utarbetas ansvarigt utskottministerium. Utrikesministeriet harav en
koordinerande uppgift sörjer för ställningstagande iärsamt ettatt
överensstämmelse med den generella danska EG-politiken.

l2.2.3 Regeringens EG-utskott

Regeringens EG-utskott består ministrar med för sakområdenav ansvar
oftast berörda OrdförandeEG-samarbetet. utrikesministern.är ärsom av

Övriga medlemmar statsministern, ñnansministem, ekonomiministem,är
industriministem, ñskeriministern, energiministem, miljöministem,
justitieministem, lantbruksministem, skatteministem, arbetsministem samt
kommunikationsministem. Vid behov kallas andra ministrar in. Föräven

kontinuitet i den danska beredningsprocessen tjänstemanna-EG-äratt en
ordförandeutskottets sekreterare i regeringens EG-utskott. Denne är även

närvarande vid folketingets EG-utskotts sammanträden, då diskuterarman
frågor inom Utrikesministeriets område. Han deltar också i EG:s
rådsmöten med medlemsstaternas utrikesministrar. innebär ochDet att en

tjänsteman följer frånärende avslutad behandling pá tjänsteman-ettsamma
nanivå tills ärendet färdigbehandlat i utrikesministerrádet i Bryssel.är

Regeringens EG-utskott sammanträder gång vecka torsdagar.en per
Proceduren skriftlig, det inte finns några frågorår betydelsestörreom av

diskutera. Vid koncentrerar tvåsig normaltmötenatt typerman av
frågeställningar. förstaFör det handlar det ärenden politiskstorom av
betydelse för danskt vidkommande. kan sig frågorDet röra om som
prioriteras högt i Danmark, inte nödvändigtvis rönermen som samma
intresse i andra medlemsländer. frågorFör det andra behandlas medsom

sannolikhet kommer bli föremål för behandling och avgörandestörsta att
râdsmöte.vid ett
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EG-utskottets underlag till beslut den kommenteradeutgörs av
dagordning varit föremål för behandling i EG-utskottet på tjänste-som
mannanivå skriftligt material gällande sådana enskilda ärendensamt som
kräver särskild behandling i regeringens EG-utskott.

l2.2.4 Folketingets EG-utskott

Folketingets EG-utskott folketingets 23 ständigaär utskott. Detett av
består sjutton ledamöter och antal suppleanter. Vissastörre mindreettav
partier i folketinget endast representerade i EG-utskottetär genom en
suppleant. Den partimåssiga sammansättningen återspeglar mandatför-
delningen mellan partierna folketinget.1

Kontakterna med regeringen sker via Utrikesministeriets enhet N. l Det.fördel bara ha kontaktorgan regeringskansliet.att ett gentemotses som en
struktur hängerDenna med beslutsprocessens uppbyggnad isamman

specialutskott, EG-utskottet på tjänstemannanivå och regeringens EG-
utskott, där Utrikesministeriet handhar sekretariatsfunktionerna de två
sistnämnda nivåerna.

Folketinget har i Bryssel. Denna folketingsattachérepresentanten egen
skall informera folketinget vad sker inom kommissionen, rådetom som
och Europaparlamentet.

Regeringen skall underrätta folketingets EG-utskott förslag till beslutom
i rådet antingen blir omedelbart tillämpliga i Danmark ellersom som
kräver folketingets medverkan. rådgöraRegeringen skall vidare med
utskottet i marknadspolitiska frågor väsentlig betydelse. Som tidigareav

skall regeringen vidare,nämnts före förhandlingar i ministerrådet om
beslut räckvidd, inhämta folketingetsstörre EG-utskotts godkännandeav

förhandlingsuppläggen. Formellt behöver förhandlingsmandatet inteav
skriftligt, i praktiken blir det skriftligt, eftersom sekreterarevara men en

för protokoll diskussionen.över Mandatet kan kallas negativt, eftersom det
endast bekräftar folketingets majoritet inte går regeringensatt emot
ståndpunkt. Om förhandlingsläge uppkommer i rådet och det inteett nytt

inom det beslutade förhandlingsupplägget måste regeringen inhämtaryms
godkännande utskottet. Underett viktigare rådsmöten sitternytt av

utskottet ofta i vad skulle kunna kalla beredskapssession i Köpen-man
hamn. Om så inte falletär är för utskottet, med möjlighetrepresentanten

direkt kontakta företrädarna för de politiskaatt partierna, tillgänglig per
telefon.

Folketingets EG-utskotts arbetsrutin anpassad efter EG:s tidsramar.är
Vanligen håller utskottet möte fredagar efter sammanträdena i
regeringens EG-utskott, vilka äger torsdagar. På sammanträdetrum
behandlas regeringens ståndpunkter inför kommande rådsmöten och
förhandlingsförloppet vid föregående Vid föreligger denmöten. mötet
preliminära dagordningen för rådsmötet och de berörda danska minis-
teriernas synpunkter ärendena regeringens förhand-samt antagna
lingsposition.

Dagordningen för folketingets EG-utskott utarbetas inom Utrikesminis-
teriet. Den preliminära dagordningen för kommande rådsmöte tillställs
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utskottssarrunanträde. Härvid skallaktuelltföretio dagarutskottet tre
dagord-särskilt. Punkterdagordningspunkter markeraskategorier av

Romfördraget kan kommaartikel l00a ienligtvilka omröstningningen i
regeringensvilka Danmark enligtartikel l00a iärenden enligti fråga,

enligt artikel l00aärendenbli nedröstatbedömning kan komma samtatt
därför skallsamarbetsförfarandet ochenligtbehandlatstidigaresom

A-ärenden.behandlas som
kanbakom stängda dörrar. Därutöveröverläggningar skerUtskottets

skall gälla förtystnadspliktminister beslutaellerordföranden atten
närvarande vid Dettaandra mötet. görsochutskottets ledamöter ärsom

allmänhetenförsörjerde olika medlemmarnaemellertid sällan och att
stenografrskt. Påförhandlingar nedtecknasUtskottetsinformerad.hålls

rörandeutförligareferatutarbetas ärgrundval stenogrammen somav
andrasummariska iförhandlingsuppläggen,diskussionerna men meraom
ocksåfår referaten,ordföranden deloch viceOrdförandendelar. somav

sekretessbe-ReferatenEG-sekretariat.regeringens ärtillgängliga hosfinns
lagda.

muntligskallEG-utskottsammanträde i regeringensefterDirekt ett en
denankommerEG-utskott. Detinför folketingetslämnasredogörelse

för aktuellaskall redogöraministernsakansvarige avgöraatt om man
skallEG-utskott så begärfolketingetsfrågan. Omöverväganden ipolitiska

positioner.medlemsländersomfatta övrigaocksåredogörelsen
redovisa vadministerrespektivei rådet skallEfter möte somett

huvudsak i formsker iEG-utskott. Detför folketingetsförekommit av en
föredragning.muntligiblandredogörelse ellerskriftlig genom en

iEG-utskott harfolketingetsberedningsmodellen meddanskaDen
fungerandeför välerkännandenfåttEG-länder systemövriga ettatt vara

dockFrågor harregering och parlament.mellansamverkangällervad
försenakanberedningsprocessenden danskahuruvidainom EGväckts

någotuppfattning, intedanskfinns dock, enligtrådet. Detförfarandet i
beslut isigfrån dansk sidaorsaken tilltillfälle där motsatt ettatt man

harberedningsmodellen. Detdanskahänföras till denrådet har kunnat
med sin välfungerar bramodellenden danskavisat sigtvärtom att

sidaFrån danski rådet.förhandlingarnauppläggning införförankrade
uppstår problemaldrigdetvidare betydelsenunderstryker attattavman

harbeslutet i rådetinförEG-direktiv,Danmark tillämpai ett som
folketingets EG-utskott.behandlats i

infor-byggafinns tankarfolketingets EG-utskottInom ettatt upp
deallmänhetenuppgift upplysafå tillskullemationskontor, att omsom

rådsmötena.behandlatsfrågor som

ministerrådetinför12.2.5 Arbetet

Instruktioner

företrädarnaförhandlingsinstruktioner tillförUtrikesministeriet ansvarar
ärendenBryssel i allarepresentationen iständigaför den danska utom

Särskildaskall föreläggasvilkajordbruksornrådet,frågor inomvissa



104 Del I SOU 1993:80

jordbrukskommittén. Innan instruktion skall samordning ha skettges en
med alla berörda avdelningar inom Utrikesministeriet berörda mini-samt
sterier och myndigheter. Vid vissa tillfällen utarbetas raminstruktion,en

skall tjäna instruktion för den danska representationensom i Brysselsom
inför mötena arbetsgruppsnivå.

Enligt huvudregeln skall instruktion lämnas i alla ärenden som
behandlas i Coreper, då bestämdäven dansk ståndpunkt saknas. Vissaen
undantag finns dock från huvudregeln. Det gäller exempelvis A-ärenden

formell karaktär, såsom remisser till Europaparlamentet ochav personal-
ärenden, där instruktioner normalt inte ljordbruksärenden gällandeges.
marknadsregleringar företräds Danmark direkt Jordbruksministeriet iav
Särskilda jordbrukskommittén SJK. Här lämnas instruktion special-av
utskottet för jordbruksfrågor, EG-utskottet tjänstemannanivå eller av
regeringens EG-utskott. I övriga jordbruksärenden lämnas instruktion
sedvanligt sätt Utrikesministeriet.av

Om det efter viss tid visar sig finnas meningsskiljaktigheter viden stora
behandlingen ärende i arbetsgruppen under rådetett kan det upphovav ge
till ytterligare danskt ställningstagande och instruktion. sådantI fallen ny
behandlas ärendet åter i specialutskottet, EG-utskottet och, beroende
omständigheterna, iäven regeringens EG-utskott och folketingets EG-
utskott.

Skriftlig instruktion till deltar i arbetsgrupperexperter, som som
behandlar tekniska frågor, utformas sakansvarigtrent ministerium efterav
samordning med Utrikesministeriet, tillställeräven den danskasom
representationen i Bryssel kopia instruktionen.en av

Den danska representationen i Bryssel skall bevaka A-ärenden endastatt
vid ministerrådsmötena i denantas utsträckning det finns instruktion

härom.

Danmarks ständiga representation i Bryssel

Sakansvarig attaché vid representationen i Bryssel får rådssekretariatets
kallelser till arbetsgruppsmöten. Dessa kallelser sänds direkt tilläven
Utrikesministeriet i Köpenhamn. åvilarDet den ständiga representationen

till Danmark företrädsatt i arbetsgrupperna.attse
Coreper är, nämnts, uppdelad i två avdelningar, Coreper l ochsom

Coreper Representationen uppdelad i tvåär pelare, pelare l under
delegationschefen för den ständiga representationen Coreper 2 och
pelare 2 under ambassadörens ställföreträdares ledning Coreper l.
Fördelning ärenden hos den danska representationen speglar för-av
delningen mellan Coreper ochl Coreper För säkerställa koordinatio-att

inom och mellan de två pelarna det till såvälär ambassadörennen som
ställföreträdaren knutet ambassadråd i stabsfunktion förett som svarar
representationens förberedelse och deltagande i Coreper 2- och Coreper
l-mötena.

Under behandlingen i rådets arbetsgrupper Danmark företrättär denav
danska representationen i Bryssel ocheller tillresta danska tjänstemän från
de centrala delarna ministeriema. För enstaka frågor utprägladav av
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teknisk karaktär företräds Danmark nedresta från sakansvarigtexperterav
direktorat eller styrelser.ministeriums

Återrapportering

från representationen deltar i rådetsdeltagare arbetsgrupp har tillDen som
uppgift till skicka koncentrerat och överskådligt referatKöpenhamnatt ett

förlopp klar angivelse punktermed de kanmötets en av som geav
framöver. skall skrivenanledning till ändrad instruktion Rapportenen vara

sådant den omedelbart kan ingå i den inhemska EG-be-på sätt attett
Referatet, företrädesvis skickas med telex, skall helstslutsprocessen. som

inget avtalats med Utrikesministeriet.avsändas mötesdagen, annatom

expertkommittéeri kommissionens12.2.6 Arbetet

kommissionens expertkommittéergäller Danmarks medverkan idetNär
huvudsakligen i berörda ministerier, direktorat ochhandläggs detta arbete

sig den beskrivna be-styrelser. Hittills har inte använtman av ovan
rådet kommer delegera alltsamband medslutsprocessen. I störreattatt

för beslut till kommissionen bedömerpolitiskt viktiga frågoroch manmera
få förframtiden behöva mandat sittdock ministeriema i kommer attatt

åtminstone specialutskotten.handlande av
förbereda frarnläggandetkommissionen har bestämt sig förNär att av

inledas med hjälpförslag tidigare arbetetkan, nämnts,ett avsom
expertkommitté-Därefter beredningen fortsätta ioberoende konsulter. kan

från medlemsländerna.företrädare för kommissionen ochmed experterer
kommittéer brukar från dansk sida hainledande arbetet i dessadetl man

och direk-från både sakansvarigt ministeriummed representanter
politisk betydelse. de fallför frågan kan ha Itoratstyrelse utrönaatt om

fallenuppskattningsvis 90frågan tekniskär procentnatur avav
från sakansvarigtfortsättningsvis företrädareDanmarkrepresenteras av en

direktoratstyrelse.
utvecklats naturligministeriema har det årende danskaInom genom en

ministeriema och direktoratenstyrelsema. T.exarbetsfördelning mellan
ochLantbruksministeriet i vilka kommittéer direktoratenhar angett som

ministeriet också självt finnssjälva deltar och i vilkastyrelserna som
hur Danmarksida framhåller fråganFrån dansk attrepresenterat. omman

på frågans karaktär.sig naturligt, beroendeskall gerrepresenteras
församråd mellan demRepresentationen iavgörs nära som ansvarar

i direktoratet.sakområdet i ministeriet och
diskuterasbetydelse dessa ochdet gäller frågorNär större tas uppav

ministerium håller medför sakansvarigtveckovisa ledningeni möten, som
och styrelser.för underordnade direktoratledningen

kommissionenbiträder vidsärskilda kommittéerVad gäller de som
riktlinjer förfinns det inga generelladelegerad beslutanderättutövandet av

bådebrukligt skickarDanmark skall företrädas. Dethur är att man en
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företrädare för sakansvarigt ministerium och företrädare för berörten
direktoratstyrelse.

Förhandlingsresorna

Handläggningen den danska statsförvaltningens resande i samband medav
förhandlingsarbetet i EG:s olika tidigare koncentrerad tillorgan var
Utrikesministeriet. Ministeriet, direktorat och styrelser vidare tvungnavar

hos Utrikesministeriet tillståndsöka önskade vidnärvaraatt om man en
förhandling med fler tvâ ledamöter. Orsaken härtillän villeattvar man
kontrollera kostnaderna för resandet och överblick vilkaöveren som
deltog i förhandlingsarbetet.

Från och med den januari 19931 har den danska regeringen decentrali-
handläggningen förhandlingsresoma till sakansvarigt ministerium.serat av

EG-arbetet har med tiden kommit omfattningsådan det inteatt atten
längre möjligt för Utrikesministeriet följa de olika minis-attvar upp
teriemas resande. Genom respektive ministerium kommeratt att ansvara
för administreraoch budgeten inom sitt sakområde förhandlings-vad gäller

bör detta medföra kostnadsmedvetandet ökar och minis-att attresoma
teriema får bättre överblick sina direktoratsstyrelsers deltagandeöveren
i EG:s olika organ.

12.3 Storbritannien

Förvaltning

Storbritannien finnsI omkring 40 ministerier under ledning regeringsle-av
damöter. Ministerierna oftast mycket för bådeDe departe-är stora. svarar
mentsuppgifter och vad i Sverige uppgifter för förvaltningsmyndig-ärsom
heter. Flertalet ärenden kräver inte regeringsbeslut inomavgörsutan
respektive ministerium.

Vid sidan ministeriema finns fristående statliga förvaltningar, heltom
självständiga förvaltningsorgan public corporations, fört.ex. attorgan
förvalta nationaliserade tillgångar, lokala för polisväsendesamt t.ex.organ

hälsovård,och slags miniatyrministerier för begränsade områden.ett

brittiskaDen statsförvaltningens EG-organisation

statsförvaltningensHuvuddelen den brittiska EG-arbete sker inomav
för de olika ministeriemas arbete. Varje minister för EG-ramen ansvarar

frågoma inom sitt sakområde. Ministem får emellertid inte elleragera
vidta åtgärder först ha konsulterat berörda kollegor.utan att

Den interdepartementala samordningen därför mycket viktig vid denär
brittiska regeringens handläggning EG-frågor. sakansvarigt ministe-Iav
riums uppgifter ingår genomföra samrådleading department ochatt som

fram den slutliga brittiska stândpunkten. inteOm enighet kan uppnåsta tas
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benämntOffice, nedankansli Cabinetpremiärministemsifrågan upp
Kabinettet.

anknytningharstående kommittéernågraföljande redovisasI det som
viktiga EG-i mycketStorbritanniens ståndpunkteroch därKabinettettill

fram.diskuteras ochfrågor tas
ochpremiärministernförsvarspolitik ledsutrikes- ochKommittén för av

EG-frågor ärKommittén barabehov.sammanträder vid tar som avupp
Storbritannien.förstrategisk betydelsestor

förochutrikesministernleds är öppenEuropafrágorKommittén för av
behandling i EG.tillärendenministrar ärde uppevars

på tjänste-ministeriernaolikaför demedkommittéEn representanter
förKommitténunderkommitté tillfungeramannanivå kan sägas som en

sammanträderochUnder-SecretaryKommittén ledsEuropafrågor. av en
ministerierför degånger i veckan. Mötena är öppnatvå-trevanligen som

delta.önskar -
EG-frågor.strategiskadiskuterasunderkommittéståendeI meren

förvid behovsammanträderochSecretaryDeputy attledsDenna av en
för debestårEG-frâgor. Denstrategiska representanterdiskutera avmer

statssekreterarnivå.päministeriernaolika

Europasekretariatet

bildadesEGmedlemskap iansökteStorbritannienmedsambandl att om
ledadåfunktionEuropasekretariatet. Dess1970-talet attbörjani varav

däreftersekretariatet harmedlemskapsförhandlingar.Storbritanniens
denbiträda iförtill Kabinettetknutetoch attär ettpermanentats organ

särskildEG-frågor ärdepartementsövergripandemångfald som avav
vikt.politisk

A leds Deputysekretariatet22 tjänstemän.sekretariatet arbetarVid av en
premiärminis-medkommunikationkan ha direkti arbetetSecretary som

vidrättsavdelningenjuridiska frågorbistås iAvdelningen avtern.
Övriga ministerier. Deolikafrånkan rekryterastjänstemänKabinettet.

sekretariatet.år på3-4arbetar
sekretariatetför ärarbetsuppgifternagrundläggande att:De

EG-frågorkartläggaochministeriernaståndpunkter iolikaihopjämka-
olikamellanmeningsskiljaktigheterföranledakommakan attsom

ministerier,
arbetetfråga införvarjeståndpunkt ialltid harregeringentill att ense-

i rådet,
Storbritanniensi stridutvecklasEG-politik inteattbrittiskbevaka mot-

i Övrigt,utrikespolitikeninomhållning
brittiska taktiken,densamordna- förställningstagandenEG-organenskonsekvensernabevaka av-

EG-strategi,långsiktigaStorbritarmiens
sekundärlagstiftningfrågaikravparlamentetsbevaka m.m.att om-

iakttas, samt
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till den nationella politiken, särskiltatt ekonomi- ochse näringslivs--
områdena, inte strider EG-regler.mot

Europasekretariatet behandlar i huvudsak EG-frågor berör flerasom
sakområden och ministerium.än sekretariatet medlar mellanettmer
ministeriema vid oenighet kring den brittiska ståndpunkten i EG och
försöker på förhand kartlägga frågor där kan befara berördaattman
ministerier kan komma till olika ståndpunkter. Avsikten Storbritarmi-är att

alltid skall ha ståndpunkt klar fråganär i EG-arbetet.en en tasen upp
Fyra tjänstemän arbetar med övervaka enskilda ministerier inteatt att
utarbetat förslag strider EG:s regler. sekretariatet informerarmotsom
vidare de enskilda ministeriema vikten Storbritarmien tidigt intarattom av
sin ståndpunkt i olika EG-frågor och uppmärksammar dem på frågaom en
också berör andra ministeriers sakområden.

Sekretariatets kontakter och diskussioner med de olika ministeriema
sker på mycket informellt Tjänstemännensätt. harett kontaktertäta med
de för EG-frågor koordinationsansvariga tjänstemännen vid de enskilda
ministeriema. Målsättningen för sekretariatet så frågorär att som
möjligt skall föras till Kabinettet. Lyckas inte heller där nåupp man
enighet lyfts frågan till ministemivå i Kommittén för Europafrågor.upp

EG-ambassadörens medverkan i EG-arbetet i London

Chefen för den brittiska ständiga representationen i Bryssel fredagvarjeär
i London för vid Kabinettet informera vad aktuellt iatt är Brysselom som
och råd i diskussioner kring utformningen ståndpunkter och förhand-ge av
lingsupplägg.

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet har huvudansvaret för de brittiska relationerna med EG
och för förhandlingsarbetet i rådet. Ministeriet också föransvarar ansvarar
den representationen i Bryssel. Chefen för dennapermanenta representa-
tion tjänstemanär i Utrikesministeriet. Cirka 60 tjänstemän-en procent av

vid den brittiska representationen kommer från Utrikesministeriet.nen
Ministeriet har viktig koordinerande roll i den brittiska statsför-en

valtningens EG-arbete. Det för instruktionsgivning till ochansvarar
áterrapporteringfrán förhandlingsdelegatema i EG. Samtliga instruktioner
och all återrapportering i anslutning till förhandlingsarbetet i rådet och
underliggande arbetsgrupper skall via Utrikesministeriet. Detta s.k.
säkerhetsnät finns för skall uppmärksamma och kontrolleraatt man att
ingen instruktion eller förhandlingsuppläggning strider vitala brittiskamot
intressen eller på något leder till komplikationersättannat gentemot om-
världen eller inom Storbritarmien.

lnstruktionsgivningen, i de fall den skriftlig, liksomär återrapportering-
sker med kryptofax eller elektronisk till frånoch Bryssel viaen, post

Utrikesministeriet i London. Därifrån vidarebefordras den till berörda
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ministerier. Det skall dock tilläggas instruktionsgivningendelatt storen av
sker via telefon och relativt informell.är

I fråga återrapportering för-gäller brittiska delegater vidattom
handlingar i rådet eller underliggande skyldigaarbetsgrupper är att

efteromedelbart hem. Därefter skall delegatenmötet rapportera samma
dag skicka hem kortare skriftlig sammanfattning. Sker förhandlingen påen
kvällen skall skriftlig därpå.sändas kl. 09.00 dagen Förrapport senasten

fåhemmaintressentema det mycket betydelsestor attuppges envara av
sammanfattning från förhandlingsarbetetsnabb för så behövs,näratt man,

diskutera fram för-skall kunna ståndpunkt till nästaen ny gemensam
handling.

Finansministeriet koordinerar EG-budgetfrågor

viktigKabinettet och Utrikesministeriet har FinansministerietFörutom en
EG-arbete.koordinerande funktion i den brittiska statsförvaltningens

ekonomiskabrittiska Finansministeriet har huvudansvaret för deDet
Finans-åtaganden Storbritannien inom för EG-arbetet.görsom ramen

EG kanministeriet skall alltid konsulteras inför ställningstaganden i som
förmedföra ekonomiska åtaganden eller andra ekonomiska konsekvenser

Storbritannien.
brittiska bud-Finansministeriet har två EG-avdelningar, för deen

EG-budgetfrågor ochoch för koordineringgettillskotten till EG en av
Även jordbruks-ministeriets övriga intressen i EG-politiken. ministeriets

bl.a.industriavdelningar sysslar med EG-frågor. sköteroch Den senare
frågor och sociala fonderna.finansiella med anknytning till de regionala

EG-kommissionensFackministerierna för arbetet iansvarar
expertkommittéer

anslutning tillFackministeriema handlägger alla frågor uppkommer isom
i kommissionens expertkommittéer.verksamheten

Även brittiskakommissionen formellt dedet är utser ex-om som
expertkommittéema sällsynt deni det mycket görattperterna uppges vara

Företrädare förförst ha tillfrågat berört ministerium.detta utan att
expertkommittéer likaIndustriministeriet arbetet i dessaattuppger man ser

viktigt arbetet i rådets det oftast iDe är expert-attsom organ. menar
utarbetas.kommittéema de grundläggande dragen i olika förslagsom

striderförslagVidare kan de olika ländernas i principexperter stoppa som
landetintressen signaler till kommissionenlandets attmot att omgenom ge

ifråga inte kommer för förslaget i rådet.röstaatt
EG-kommissionensEftersom ministeriema arbetet i expert-anser

från ministeriemakommittéer så viktigt det oftast tjänstemänär är som
tekniskamedverkar i dessa kommittéer. Endast det gäller mycketnär

delta iföreträdare självafrågor rekommenderas för myndigheterna att
minis-också frånkommissionsarbetet. Det vanligtär representanteratt
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terierna biträds från myndigheter i kommissionensexperterav expert-
kommittéer.

Även det gäller kommissionsarbetetnär har de enskilda ministeriema
samverka med och informera övriga berörda inom regerings-ett attansvar

kansliet. Vid oenighet kan frågan föras till Kabinettet.upp

EG-frågor i parlamentet

frånFörslag kommissionen kan för ganska ingåendeutsättas granskningen
i det brittiska parlamentet. Vilket inflytande denna granskning har den
brittiska regeringens inställning dock omdiskuterad. Regeringenär har
emellertid åtagit sig inte någotgodta kommissionens förslag förränatt av
parlamentets granskning avslutad.är

Granskningsprocessen inleds med EG-ärendena överlämnas tillatt
parlamentet. tioInom dagar skall sedan regeringen förse parlamentet med

förklarande promemoria explanatory memorandum. I dennaen samman-
fattas EG-dokumentet, dess juridiska och politiska konsekvenser densamt
troliga tidtabellen för ministerrådets behandling frågan.av

I underhuset behandlas EG-ärendena i särskilt utskott för europeiskaett
lagstiftningsfrågor. Utskottet skall utreda EG-ärendena väcker frågorom

juridisk eller politisk betydelse och, så fallet, skriver utskottetärav om en
Utskottet kan besluta ärende inte föranleder någon debattrapport. att ett

i underhuset eller det bara behöver behandlas inom föratt ramen en
framtida debatt. Utskottet kan uppskjuta beslutet eventuell debattom en
och det kan slutligen också föreslå ärendet skall debatteras i under-att
huset. Vid debatten möjlighet till utfrågning ansvarig minister.ges av
Underhuset granskning begränsad till konsekvensutredning.år en

överhuset finnsl också särskilt EG-utskott. Detta skall behandla allaett
förslag från gemenskapema, skaffa fram all nödvändig information och
komma med utlåtanden de förslag viktiga politiska ochom som reser
judiciella frågor. Utskottet kan tillställa den ansvarige ministern en
skrivelse med åsikter i frågan, utreda förslaget och skriva rapport,en som
kan föreslås bli debatterad i överhuset.

12.4 Irland

Förvaltning

I för den irländska statsförvaltningen står departement under15spetsen ca
ledning regeringsledamöter. oftastDepartementen mycket ochär storaav
har hand såväl departementala exekutiva uppgifter. Förutomrentom som
departementen består förvaltningen relativt antal myndigheterett stortav
semi-state agencies. Dessa myndigheter kan delas i tvâ kategorier,upp
commercial semi-state liknasbodies, kan vid affärsverksvenska ochsom
statliga bolag, och non-commercial semi-state bodies, har formensom mer
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arbetar inomCirka 100 000 tjänstemäntraditionella myndigheter.av
myndigheterna.

IrlandmyndighetstjänstemänochDepartements- representerar

kommissionens arbetei såväl rådetsirländska representationenDen som
myndigheter.från ochtjänstemän departementbestår uteslutandenästan av

inom hälsosektorn,nivå, exempelvisregional och kommunalIntressen
frånendaiHälsodepartementet. Det avstegetstort settrepresenteras av

främstmycket teknisk karaktär,gäller frågoruppdelningdenna av
teknisk kompetensomfattandestandardiseringsfrågor. behövsHär somen
centraladministrationenegentligautanför denävengör representanteratt

kommissionsarbetet.deltar i
för såväl deföreträdarei EG-organenkanIrland representeras av
traditionelladebolagenverken och de statligaaffärsdrivande som mer

emellertidkategorier tjänstemänDessamyndigheterna. representerarav
medoftast tillsammansnågot kommittéarbeteIrland isällan utanensamma

från departementet.någon
såväl myndig-involveraviktenhåll pekarFrån irländskt attman av

stadium i EG-mycket tidigtsektorn påkommunaladenheter ettsom
de direktivtillämpningunderlättaförarbetet. Detta att somaven senare

EG.beslutas inom
representationenirländskaBryssel går via denEG-informationen från

iinformationenspridadock svårtdepartementen. Dettill är att ner
ochmyndighetertill deoch vidaredepartementsorganisationen ut

EG:stillämpningenförlokal nivå,verksamheter på avsom svarar
byggairländsk sida behovfrånregelverk. Här attett enuppavser man

samarbete.uppnåstruktur förinformell närmareettatt

i beslutsprocessenKoordinatörerna

allt koordinatö-finns framförför EGirländska beslutsprocessendenI tre
Finansdepartementen.ochkansli Utrikes-premiärministerns samtrer,

koordinationen.delarför sig för olikaDessa avvarsvarar

kansliPremiär-ministerns

i de fallenighet uppnåsförkansliPremiärministems att ensvarar
koordina-Dettamellan olika departement.uppkommerintressekonflikt

där allaCommittee,CoordinationEuropeanskertionsarbete genom
TheunderKommittén, lyderrepresenterade.departement är namnetsom

månad. departementgång DetregelbundetKit-Committee, möts peren
tilldagordningenfråga påfårangeläget,finner det ta upp ensom

klarläggande.ochdiskussion
med titelnstatssekreterarefinnskanslipremiärministernsInom en

ideltar inteför EG-frågoma. DenneJunior Minister ansvararsom
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regeringsbeslut, sitter i regel med vid regeringens sammankomstermen
och kallas för EG-minister.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet har samordningsfunktion och fören attsvarar
gemenskapens övergripande målsättningar uppfylls. Departementet är
relativt litet och samordningen kan därför ske informellt och med en
flexibel organisation.

Inom departementet EG-frågomaär fördelade på två avdelningar, EG-
avdelningen och den politiska avdelningen, benämnda divisions EG-av-
delningen behandlar alla traktatfrågor, medan den politiska avdelningen är
ansvarig för de politiska frågorna. Utrikesdepartementet iär allaengagerat
rådsmöten på utrikesministemivå och på ad hoc-basis i andra, viktigare
rådsmöten. De flesta rádsmötena hanteras dock respektive fackminister.av
EG-avdelningen och den politiska avdelningen i Utrikesdepartementet
samordnar sina insatser i departementets Management Committee, som

gång i veckan.möts en
Utrikesdepartementet har medlarroll i falläven de oenighet råderen

mellan olika departement. Utrikesdepartementet försöker nå lösningen
innan frågan går vidare för behandling i premiärministems kansli.

Utrikesdepartementet för Irlands representation ipermanentaansvarar
Bryssel. Den irländska representationen jämförelsevis litenär och består

22 specialattachéer 20-tal UD-tjänstemän.samt ettav

Finansdepartementet

Inom Finansdepartementet ansvarsområde ligger bl.a. EG:s regionala och
strukturella fonder. Det finns från Finansdepartementets sida klartett
uttalat intresse i sådana EG-organ haratt representeratav vara ettsom
inflytande Irlands ställningöver stöd från EG:snettomottagaresom av
fonder.

Samtliga departement skall inför beslut i EG kan medförasom
ekonomiska åtaganden för Irland konsultera Finansdepartementet.

Arbetet i rådet

Utrikesdepartementet för samordningen rådsarbetet. Iansvarar av
praktiken företräds Irland tjänstemän från sakansvarigtnumera av
departement eller specialattachéer vid Irlands ständiga representation iav
Bryssel. Några departement använder sig fortfarandedock tjänstemänav
i Utrikesdepartementet.

Förhandlingsinstruktioner utarbetas sakansvarigt departement.av
Utrikesdepartementet skall i princip konsulteras vid fastställande av
viktigare instruktioner.
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i kommissionenArbetet

När det gäller den irländska statsförvaltningens medverkan i kommissio-
expertkommittéer bestämmer varje självständigtdepartementnens manom

skall delta och hur skall Departementen relativtärrepresenteras.man
restriktiva med låta myndighetsexperter delta i kommittéema.att

Samverkan och dialog inom departementen och mellan
myndigheternadepartementen och

finns formaliseratDet samarbete mellan departementen i form in-ett av
terdepartementala samarbetsgrupper. En samverkan sker främstnära

de fackdepartementmellan irländsk synvinkel, deärsett tyngstasom, ur
i EG-sammanhang, nämligen Utrikes-, Jordbruks- och Handelsdepartemen-

Även Miljö- och Transportdepartementen irländskt EG-ärten. ettur
perspektiv tunga. l frågor rörande de ekonomiska fondernaatt anse som

frånsker samverkan mellan departementen uteslutande initiativen
Finansdepartementet.

varje departement finns politisk del och expertdel. DenInom en en
för politiska ställningstagandenapolitiska delen de övergripandesvarar mer

har rådgivande funktion. exempelvis Jordbruks-medan Inomexperterna en
har uppdelning olika avdelningar divisions gjortsdepartementet en

beslutsfattareefter sakområdena och i sådan avdelning ingår såvälen som
rådgivande samarbetar med varandraDessa ettexperter. grupper
naturligt och självklart inför i kommissionen och rådet.arbetet Inomsätt
Jordbruksdepartementet finns det EG-avdelning har tilläven somen
uppgift koordinera departementet. TjänstemänEG-arbetet inomatt
departementsrådsnivå väljer samråd specialattachén i Brysseli mednära

vilka skall föreslås delta i kommissionsarbetet.experterut attsom
Fackdepartementen för de irlänska i EG:satt representantemaansvarar

informationexpertkommittéer får regeringens ståndpunkt i olikaom
inför EG-frågor. Varje avdelning instruktioner till sina representanterger

arbetet.
formar kraven hur återrapportering tillDepartementen även

regelnhemmaadministrationen skall ske. JordbruksdepartementetInom är
förhandlingarna redovisas helst efter-sammandrag skallettatt sammaav

Därefter skallmiddag, direkt efter det förhandlingarna har avslutats.att en
följautförlig högst 2-3 dagarrapport senare.

Parlamentet

redogörelserirländska parlamentetUtrikesministeriet begäran detger
inte, vilket har kritiseratsspeciellt EG-utskott finnsför EG-frågor. Något

följa EG-ökade behovetbl.a. bakgrund detoppositionen, attmot avavav
frågoma bättre förankra förhandlingsarbetet.och
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Intresseorganisationerna

Sedan tvâ âr tillbaka har den irländska regeringen formaliserat sin
samverkan demed intresseorganisationema inom vissastörre sakornråden.
Inför viktigare och förhandlingar rådetmöten i vissa departementär
skyldiga informera och höra antal intresseorganisationer. Det gälleratt ett
speciellt på arbetsmarknads-, industri- och jordbruksomrâdena.

Jordbruksdepartementet skall exempelvis höra de irländska lant-
brukamas intresseorganisation. Enligt överenskommelse skall intresse-
organisationen gång i månaden bli informerad och konsulteraden om
departementets EG-arbete på ministerrádsnivå.

I Irland har det relativt nyligen inrättats forum, Irländska institutetett
för frågor,europeiska där olika intressen inom landet förmöts att

EG-frágordiskutera och då speciellt vilka ståndpunkter Irland bör inta
Övrigainom gemenskapema. Presidenten ordförande för institutet.är

företrädareledamöter för regering och parlament arbetsgivare- ochär samt
Ävenfackföreningar. några ledande tidningsmän deltar i verksamheten.

12.5 Frankrike

Den franska statsförvaltningens EG-organisation

franska statsförvaltningensDen arbete i EGzs olika institutioner och då
speciellt rådet och kommissionen i helt koncentrerat tillär stort sett
premiärministems kansli och de olika ministeriema.

Premiänninisterns kansli

premiärministemsInom kansli finns antal samordningsorgan. Ettett av
dessa Le Secrétariat Général de Coordination dAffaires lntemationalesär

Economic S.G.C.l.. S.G.C.I. underställt premiärministern ochäret
denne den slutliga instansen vid motsättningar ministeriema emellan.är
sekretariatet har premiärministems uppdrag till Frankrikesatt attse
ståndpunkter i EG-arbetet enhetliga förankrade ioch hela förvaltningen.är
Formellt sekretariatets uppdrag förbereda EG-samordningsfráganär att
inför särskild regeringskommitté, består premiärministern,en som av
utrikesministern, ekonomi- och budgetministem andra berördasamt
fackministrar. Ministerkommittén skall den franska positionen iange
förhandlingsarbetet. Kommittén sammanträder sällan. Iytterstnumera
praktiken bestäms därför den franska positionen alltid på tjänste-nästan
marmanivâ S.G.C.I.av

S.G.C.I.

S.G.C.I. leds generalsekreterare tvåassisteras biträdandeav en som av
generalsekreterare. Traditionellt rekryteras från Ekonomiministerietdessa
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respektive Utrikesministeriet. En juridisk och finansiell rådgivare biståren
generalsekreteraren.

S.G.C.I. uppdelat femi avdelningar, vilka den ojämförligtär störstaav
samordnar fackfrågoma i relation övriga avdelningarnatill EG. De
hanterar relationerna till Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala
kommittén, relationerna till OECD, huvudsakligenadministration

tio leddaarkivverksamhet och ADB-frågor. EG-avdelningen har enheter,
sin enhetschef och bestående vardera 3-4 handläggare. Cirka 120av var av

arbetar Enhetschefema rekryteras från de olikaS.G.C.I.personer
fackministeriema.

S.G.C.I. kontrollerar de franska positionerna i Bryssel attgenom

franska administrationen åcentralisera all kommunikation mellan den-
EG:ssidan och den representationen i Bryssel ochpermanentaena

institutioner å andra sidan,
samordna de franska positionerna,-
utforma till de franska förhandlarna ioch distribuera instruktionerna-
Bryssel,

storleken de franskaha avgörande inflytande urvalet ochöverett av-
förhandlingsdelegationema,

Europafrågor,juridisk rådgivare ithink-tank ochutgöra samten en-
EG:s regelverk.mån kontrollera det nationella genomförandeti viss av-

franskafår beslutsmaterial på fax från denS.G.C.I. allt EG:s representa-
till alla ministerier,sekretariatettionen i Bryssel. dokument spriderDessa

Däreftertill S.G.C.I.synpunkter på innehålletsedan skall lämnasom
kallar tillståndpunkt för Frankrike ochS.G.C.I. förslag tillutarbetar ett

Frankrikesfastställer blirsammanträdetsammanträde. Den ståndpunkt som
undertecknasprotokollHandläggningen formell. Ettinställning i rådet. är

expedieras tillenhetschefer för därefterS.G.C.I:s representa-attav en av
berörda ministerier.tionen i Bryssel och till

franska ståndpunktemapraktiskt sker koordineringen deRent genomav
pågårförhandlingardepå S.G.C.I. Mötesschemat bestämsmöten somav

handelspoli-jordbruk ochvissa viktigare områden, såsomi Bryssel. Inom
olikaberörda handläggarnavarje vecka. Detik, äger möten rum

S.G.C.I.-berördatill S.G.C.I. Chefen på denministerier kallas närmast
sekreterare.ordförande medarbetarefungerar och dennesenheten somsom

instruktionS.G.C.I.den mån enighet nås skriver tjänstemännenI en
S.G.C.I.oenighetBryssel. Rådertill representationen i gör ett pro-

vidförremissministeriema påtokollsutkast går till ettattut mansom
tillståndpunktemajämka ihopskall kunnamöte gemensamensenare

tillfrågan lyftsvilketunder tidspressposition. Oftast görår att uppman
påsöks mötelösninggeneralsekreteramivå, därbiträdande ettgenomen

slutligaministeriema. Deniinformella kontakternivå ellerhögre genom
dennesellerpremiärministerntidigareinstansen är, snararesagts,som

kabinett.
handharS.G.C.I.ärendenhälften deEnligt uppgift råder i somca av

gemensamuppnålyckas S.G.C.I.omedelbar enighet. de resterandeAv en
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ståndpunkt i fyra fall fem. I de återstående fallen lyfts frågan tillav
premiärministern. Denne har alternativ. fattaHan kan beslutet direkttre

handlingarna. Han kan fatta beslut efter samråd fackministeriemasmed
politiska rådgivare. Slutligen kan han fatta beslut efter medmöte
Ministerkommittén, vilket sällsynt.är ytterstnumera

Frankrikes ständiga representation i Bryssel

Den representationen i Bryssel, ligger under det franskapermanenta som
Utrikesministeriet, för förhandlingsarbetet inom EG. Vidansvarar
representationen finns såväl tjänstemän från Utrikesministeriet som
handläggare från olika fackministerier. Delegatemas förhandlingsmandat

det dokumentär S.G.C.I. arbetat fram. Det förekommer tjänste-attsom
från S.G.C.I. deltarmän vid ministerrádssammanträdena, då enbartmen
förhandlingsstöd fackministeriema.som

Arbete i anslutning till kommissionens verksamhet

franska statsförvaltningensDen arbete i anslutning till kommissionens olika
kommittéer i decentraliserat fackministeriema.är till Inbjudanstort om
franskt deltagande i kommissionens expenkommittéer ställs till berört
ministerium. Inbjudan till kommittéema på verkställighetsstadiet ställs till
S.G.C.I. med kopia till den representationen i Bryssel.permanentaen

De franska direktiv och informella kontakterexperterna styrs genom av
med sakansvarigt ministerium. Det finns ingen formell återrapporte-
ringsskyldighet, i praktiken sker det fortlöpande underhands-men en
rapportering. Uppteckningar från sammanträdena normaltgörs av
kommissionen, också sprider dessa till medlemsländernas sakansvari-som

ministerier.ga

12.6 Tyskland

Koordinationen det tyska EG-arbetetav

Det tyska arbetet EG:s institutioner helt koncentrerat till deärgentemot
centrala ministeriema.

De ministerier i Tyskland intar ledande roll i hanteringensom en av
EG-frágorna försti handär Ekonomiministeriet Bundeswirtschaftsministe-
rium, Utrikesministeriet Auswärtiges i mindreAmt, AA och grad
Förbundskanslerns kansli Bundeskanzleramt. I ökande grad får Finans-
ministeriet Bundesfinanzministerium koordinerande roll. Normalten
handläggs EG-frågoma inom underavdelningar och referat sektioner inom
ministeriema.

Bland övriga ministerier det främst Jordbruksministeriet harär som en
omfattande hantering EG-ärenden. Andra ministerier, i ökandeav som
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omfattning också inbegripna EG-arbetet, Hälso-,i Inrikes- ochär är
Arbetsmarknadsministeriema. de ministerier inte involveradel iärsom

utsträckning de nämnda, finns det departements-somsamma ovan
râdsnivå Europahandläggare Europabeauftrager fören som svarar
informationen till övriga medarbetare vad EG-frâgor. gäng iEnavser

håller denne genomgångar.kvartalet större

Ekonomiministeriet

hömpelarna i löpandeEkonomiministeriet tradition detutgör av en av
flertalet frågor via Ekonomimi-koordinationsarbetet. l går instruktionerna

Bryssel. Utrikesminis-nisteriet till den tyska representationen ipermanenta
frågor europeiska politiskainstruktioner i rörande detteriet sam-ger

Euratom-ärenden.Forskningsministeriet instruktioner iarbetet. ger
ordförandeskap tjänstemän frånUnder Ekonomiministeriets möts

till representatio-ministerier varje tisdag för utarbeta direktivenberörda att
samrâtt med andraSakansvarigt ministerium har då oftasti Bryssel.nen

kvarstår ombeds de berördaberörda ministerier. Om olika uppfattningar
informera Ekonomi-utarbeta position ochministeriema att en gemensam

för vidare befordran till Bryssel. Pâ dettaministeriet denna sättom
knappt tiondel alla ärenden.hanteras uppskattningsvis en av

Utrikesministeriet

betraktar sigledande roll policy-omrâdet ochUtrikesministeriet har en
administrationen.i den nationella tyskaEuropaintegrationens väktaresom

inför tyskauppgift tillvara EG-dimensionenMinisteriet har till att ta
för förbe-EG-frågor. Ministeriet ocksåställningstaganden i ansvarar

inför EG-toppmöten.redelserna
handelsav-Utrikesministeriet hanteras EG-frâgoma främst inomInom

den politiska avdel-och tilltagande omfattning inomdelningen i även
politiska avdelningenjämförelse med handelsavdelningen har denningen. l

Pâ sikt kandagliga EG-arbetet.haft mindre framträdande roll i deten
inrätta särskildändras. Utrikesministeriet kommerkommadetta attatt en

politiska och ekonomiskaEG-avdelning, vilken kan tänkas hantera både
Europa-frågor.

mellan olikamellan ministeriets avdelningar, liksomSamarbetet
tillutkast och kommentarerministerier, sker delning rapporter,genom av

frågorprincipiellt viktigafrågor. Vid behandling ellerolika nya merav
ordnas samrådsmöten.

. ministernivå utrikesministern, biträdandePâ politisk är samt enen
och kulturavdelningarnastatssekreterare ansvarig för handels-, rätts-

UtrikesministerietsEG-frågor. övergripande förinvolverade i Det ansvaret
åvilarförberedelser och ställningstaganden i olika EG-frágor Europastats-

biträdandeinternt Densekreteraren. Denne har främst ett ansvar.
utrikesministemsföreträda ministeriet utåt ochutrikesministern kan som

ställföreträdare vid i Bryssel.mötena
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En särskild samrådskommitté Europastatssekreterama samman-- -
träder två gånger månad under Utrikesministeriets ledning. Enca per
tjänsteman från Ekonomiministeriets avdelning för Europapolitik fungerar

samrådsgruppens sekreterare. Vid deltarmötena statssekreterare frånsom
fackministeriema. Gruppens sammansättning i vissär utsträckning
beroende på ärendenas Fast representation har dock Förbundskanslemsan.
kansli, Utrikesministeriet, Ekonomiministeriet, Finansministeriet samt
Jordbruksministeriet. Kommitténs beslut enligt uppgiftär bindande för
förvaltningen.

Förbundskanslems kansli

Förbundskanslems kansli har god allmänkunskap och omfattandeetten
kontaktnät vad gäller EG-politikens övergripande frågor, förlitar sigmen

fackministeriema i det rutinmässiga arbetet. Inom Förbundskanslems
finnskansli kabinettsutskott för Europapolitiken, med kanslemett som

ordförande och antal fackministrar medlemmar. Detta utskottett ärsom
tänkt samordnareproblemlösarekompromissmakare iviktigare politis-som
ka EG-frågor utnyttjas i praktiken mycket sällan. Tvistefrågormen som

gåttinte lösa på lägre nivå ad hoc mellanatt berörda ministrar.tas upp
Vid enstaka tillfällen har Förbundskanslems kansli samrnankallat s.k.

Nationella Europakonferenser med deltagande näringslivs-, arbets-av
givar- och arbetstagarrepresentanter. Så skedde vid genomgångent.ex. av
den sociala dimensionen i EG-samarbetet.

Tysklands ständiga representation i Bryssel

Den tyska representationen i Bryssel består 100av ca personer varav ca
25-30 handläggande tjänstemän. Cirka hälften diplomater frånär Ut-
rikesministeriet. Från tysk sida framhålls betydelsen andelstorav en
biträdande personal för hantera de administrativa uppgifterna.att

Representationen leds alltid diplomat från Utrikesministeriet.av en
Andre kommer från Ekonomiministeriet. Representationenmannen är
uppdelad på olika referat sektioner, vanligtvis ministerie-motsvararsom
indelningen och bemarmas med tjänstemän från dessa ministerier.

Instruktioner

Inför Utrikesministermötena i Bryssel, hålls måndagar, skersom
koordineringen tjänstemannanivå inom Ekonomiministeriet. Dessa
möten med sakansvariga ministerier hålls torsdagar veckan innan. Ofta
deltar någon från representationen i i dessaBryssel Enasmöten. man om

tysk ståndpunkt utformas skriftlig instruktion på fredagen. Den nåren en
representationen i Bryssel följande dag. Ett motsvarande arbetsschema
gäller också för andra rådskonstellationer, på vilken veckodagoavsett
dessa i allmänhet sammanträder.
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tillförs ärendet stats-tjänstemannagruppeniVid oenighet enupp
ministemivá i för-tillsista instans,därifrån,ochsekreterargrupp som

bundskabinettet.
utarbetasTill dessaprincip. mötenenligtberedsCoreper-mötena samma

arbets-medInförinstruktioner. mötenskriftligaformellaallmänheti
instruktion.muntligoftarådetunder gesgrupperna

utformad, vilketstriktinstruktionsgivningen dennaärgällerdet gerNär
förhandlarna ityskadeinnebärDettaförhandlingsutrymme. attsnävtett

instruktioner.inhämtaofta måsteBryssel nya
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Del II Myndighetsstudier

l EG-arbetet i departement och

förvaltningsmyndigheter

l Inledning

fåFör uppfattning hur departement och myndigheter skall kunnaatt en om
samverka i EG-arbetet har vi kartlagt förutsättningarna för detta arbete
inom några myndighetsornrâden.

Studien omfattar fem myndigheter under regeringen och berörda
fackdepartement Sveriges Riksbank. Utgångspunkten för valetsamt av
myndigheter har varit de på olika berörs den inresätt marknadensatt av
fyra friheter och de i omfattning engagerade i integrations-äratt stor
arbetet. Vi har kartläggningenavgränsat till frågor arbetsmiljö,om
finansiella tjänster, jordbruk, konkurrens och socialförsäkring. De myndig-
heter medverkat i kartläggningen följande:ärsom

ArbetsmarknadsdepartementetArbetarskyddsstyrelsen arbetsmiljö,
FinansdepartementetFinansinspektionen finansiella tjänster,
JordbruksdepartementerStatens jordbruksverk jordbruk,
NäringsdepartementetKonkurrensverkez konkurrens,
SocialdepartementetRiksförsäkringsverket socialförsäkring,
Sveriges Riksbank finansiella tjänster

Riksbanken intar särställning den underställd riksdagenäratten genom
och har självständigt för antal sakområden se avsnitt 7.ett ettansvar

Utifrån studier ovanstående myndigheters och berörda departementsav
integrationsarbete har vi velat belysa följande frågeställningar:

Vilka EG-organ kommittéer och arbetsgrupper under rådet och-
kommissionen finns det för närvarande inom departementets och
myndighetens område,
i vilka EG-organ bör departementet och myndigheten representera-vara-
de vid medlemskap,ett
hur bör departementet och myndigheten isamverka de olika stadiema-
i EG-arbetet,



122 Del II SOU 1993:80

hur kommer svenskt EG-medlemskap påverka departementets ochett att-
myndighetens uppgifter, inre organisation, informations- och kontakt-

beslutsprocesser,vägar samt
vilka de hittillsvarandeär erfarenheterna samarbetet mellanav-
departement och myndighet i integrationsarbetet Finns det behov av
förändringar vad gäller arbetsformer eller annat.

följandeI det avsnittet lämnas sammanfattning de synpunkteren av som
departement och myndigheter redovisat. Därefter redogör vi för in-
tegrationsarbetet i respektive departement förvaltningsmyndighet.och Del

avslutas med särskilt avsnitt Riksbanken.ett om

1.2 Myndigheternas synpunkter i

sammanfattning

Samtliga departement och förvaltningsmyndigheteri undersökningen anser
svenskt medlemskap i EG inte föranleder några betydandeatt ett mera

förändringar den nuvarande arbetsfördelning mellan departement ochav
myndighet. Man bedömer den svenska förvaltningsmodellen medatt ett
litet regeringskansli och relativt självständiga förvaltningsmyndigheter kan
bestå vid svenskt medlemskap. Arbetet utformamed policy kommerett att

falli de det legat myndigheterna till del flyttas in i regerings-att stor
frånkansliet de myndigheter underställda regeringen.är Vidare rådersom

enighet svenskt medlemskap kommer ställa kravatt ett attom en
mycket snabbare och omfattande dialog mellan departement ochmer
myndigheter. Man också behov fastlägga rutiner förett attser av
departementens och myndigheternas handläggning EG-gemensamma av
ärenden. gällerDetta i fråga arbetsfördelningen inom respektiveäven om
sakområde i EG.

Inte heller behöver arbetsfördelningen mellan regeringen och Riks-
förändrasbanken vid svenskt EG-medlemskap. Riksbanken bedömsett

kunna delta i EG:s samarbete inom förmonetära befintligt.ex. ramen
lagstiftning. Först svenskt deltagande i ekonomisk ochettgenom en

union EMU förändrasmonetär Riksbankens ställning. Beslutsrätten i
penning- och valutapolitiska frågor övergår då till Europeiska central-

Ävenbankssystemet ECBS respektive Ecofin. i fråga övrigaom
funktioner Riksbanken i dag har kan uppgifterna då successivt kommasom

förändras och upphov till former för samverkan, såväl nationelltatt ge nya
EG-nivå.som

Policyfrågorna påskall ligga departementen

En samstämmig uppfattning det övergripande policyarbetet skallär att
ligga på departementen, medan myndigheternas medverkan i EG-arbetet
blir operationell och teknisk karaktär.av mer
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påpekats policyuppgifterSom har Riksbanken olikaovan egna
områden, vilka kommer bestå vid EG-medlemskap. En successivatt ett

tvingande samordning den ekonomiska politiken inomoch EMU-av
kommer öka behovet informationsutbyte mellan Finans-attprocessen av

och Riksbanken.departementet
förutses såvälVid medlemskap i EG ökad integrationett en

frågordepartemental nivå myndighetsnivå nationella ochrentsom av
innebär enligt departementen och myndigheternaEG-frågor. Detta att

frågorarbetsformema mellan nationella och internationellaskillnader i
minska.kommer att

Tyngdpunktsförskjutning fackdepartementenmot

beredning hittillsråder den modell för samverkan ochEnighet att somom
fortleva justeringar.i EESEG-arbetet bör med vissa Renttillämpats

från tyngdpunktsförskjutning kommer skegenerellt utgår attattman en
sakansvari departementfrån Utrikesdepartementets handelsavdelning mot

fackmyndighet.och

kommittéerarbetsgrupperSverige bör i samtligarepresenteratvara

bedömerSamtliga i studien ingående och myndigheterdepartement att man
alla kommittéer ochmedlemskap i princip representerad ivid börett vara

olika institutioner inomfinns i anslutning till EG:sarbetsgrupper som
tillSveriges möjlighetersakornråde. motiveras medrespektive Detta att

i alla sammanhangi EG kommer beroendeinflytande att att manvara av
och verkar förtillvararedan i tidigt skede beslutsprocessenoch tarett av

fåockså i detta skedeEGSveriges intressen. Vidare kommer arbetet i att
inom berördainhemska politikenåterverkningar på hur den svenska

utformas.sakområden skall
kommissionensiJordbruksdepartementet arbetetEnligt kommer

för det svenskabetydelseexpertkommittéer avgörandeatt vara av
gällerjordbruksområdet. Dettainflytandet i EG-samarbetet även om

Sverige, silkes-ikommittén behandlar produktion inte sker t.ex.som
redovisa ståndpunkterolivolja. viktigt för Sverigemaskar och Det är att

omfattas EG:ssådana områden, eftersom produkternaockså av
ochpåverkar ñnansierings-jordbrukspolitik i och därmed ocksåstort

jordbruksområde.bidragsfrågor inom hela EG:s

för deltagandebör formenDepartementet avgöra

Åtskilligt kommittéer och arbetsgrupperarbetet i EG:s olika utmynnarav
Därför enigför medlemsländerna.beslut blir bindande äri ommansom
deltagande i EG:s olikaformen förrespektive departement skall avgöraatt

beslut inom EGvalutapolitiken blirgäller penning- ochVadorgan.
inleds.slutfasen i EMU-processenför medlemsländerna förstbindande när

för den svenskasålunda Riksbankentill dess behållerFram ansvaret
politiken dessa områden.
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Inom sakomrâden ekonomisk och politisk betydelse,stor denav t.ex.
finansiella sektorn, bedömer Finansdepartementet det nödvändigt attsom
departementet direkt företrättär i samtliga kommittéer och arbetsgrupper
inom området. Finansinspektionen bör biträda med expertis för att ge
frågorna allsidig belysning. Riksbanken bör företrädd i deen vara organ

berör dess verksamhet. Andra departement inte behov alltidsom attser av
direkt företrädda i EG-organen. Viktigt under alla förhållandenärvara att

det råder klar ansvarsfördelning mellan departement och myndighet vaden
representation i olika EG-organ.avser

Myndigheternas tjänstemän kommer behöva delta i många kommitté-att
i egenskap svenska Man det fördeler experter.av anser vara en om

myndigheterna får tillfälle direkt följa frågor inom sitt verksamhets-att
område vid behandlingen inom EG:s olika kommittéer och arbetsgrupper.
Därigenom kan myndigheterna vidmakthålla och utveckla sin expen-
kunskap och effektivt medverka i den nationella beredningsprocessen.mer
Man också myndigheternas medverkan vid genomförande ochattmenar
tillämpning EG-beslut underlättas detta sätt.av

EG-arbetet påställer krav tydliga instruktioner påoch samordning
och uppföljning EG-frågornaav

Det råder enighet medlemskap kommer ställa ökade krav påatt ett attom
kontakterna mellan departementen och myndigheterna.

Allt talar för det kommer behövas tydligare instruktioner frånatt att
departementen till myndigheterna, strukturerad samordningen mer av
aktiviteterna systematisk och fortlöpande uppföljning ärendenassamt en av
behandling i EG. förutsätterDetta ökad EG-kompetens hos de sakansva-
riga inom regeringskansliet.

Hittills har instruktionsgivningen inför internationella förhandlingar,
enligt myndigheterna, i de flesta fall varit mycket informell karaktärav
och enbart bestått muntliga besked från enhetschefer eller handläggareav
vid berört departement.

Såväl departementen myndigheterna tydligare in-attsom menar en
struktionsgivning sannolikt kommer behövas. Detta gäller speciellt iatt
fråga dem ombud i lagstiftningsarbete. Det börom som agerar som som
hittills departementet förhandlingspositionema ochvara som anger ger
mandaten. Några myndigheter påpekar dock den volymökningenatt stora

arbetsuppgifterna vid EG-medlemskap kommer det alltförgöraettav att
förbetungande departementen formellt inför varjeatt utse representanter

enskilt Därför måste förmodligenmöte. vissa generella förordnandenmer
l vissa förutsätts vidare Sverige ständigtattges. representerasorgan av

varför också bör kunna utfärda generella för-samma personer, man
förordnande deltagande i särskilda EG-organ.

Enligt Jordbruksdepartementet kan beredningen förhandlingsmandatav
ske pâ varierande beroende sakfrågans omfattningsätt, och betydelse.
Normalt har förberedande kontakter på lägre tjänstemannanivá. Jord-man
bruksverket medverkar med sakunderlag inklusive statistik. Kontakter tas
med andra berörda myndigheter på området. Härefter sker samordningen



Del 125SOU 1993:80

sakenhetmellan berörd och det internationella sekretariatet inom departe-
Innefattar ärendet juridiska frågeställningar kopplas ocksåmentet.

rättssekretariatet in. Parallellt hålls kontakt med Utrikesdepartementet,
oftast med dess handelsavdelning. Om ytterligare något departement är

Härefter förberört kontaktas också detta. sker föredragning statssekretera-
därefter för jordbruksministem.ochren

grundläggande förutsättning för för Sverige framgångsrikt EG-En ett
departementen, efter samråd med sina myndigheter,samarbete är att anger

sakfrágoma sådan strategiklar strategi för hur skall drivas i EG. Enen
förutsättaexempelvis Arbetsmarknadsdepartementet kontinuer-enanses av

departementet och myndigheten, liknande den dialoglig dialog mellan som
sannoliktförekommer i den budgetprocessen. Detta innebäri dag attnya

informella kontaktnät finns i dag behöver byggas ytterligaredet utsom
samtliga nivåer inom departmenten och myndigheterna.

på ochökat informationsutbyte mellan departementenKrav
myndigheterna

svenskt agerande i EG förutsätter bl.a. ökatframgångsriktEtt ett
ochtjänstemän olika nivåer i departementinformationsutbyte mellan

mellan myndig-minst ökar kraven på informationsutbytemyndigheter. Inte
kan detsakområden går in i varandra. Enligt vissa myndigheterheter vars

sådana kontaktersprida den informationbli internt problem attett gersom
upphov till.

betydelse för samverkanharArbetsgrupperna stor

integrations-regeringskansliets arbetsgrupper förHuvuduppgiftema för
EG:s rättsakter ochhar hittills varit analysera utgöraarbetet ettattatt

förhandlings-information inom sakornrâdena och i frågaforum för om
iarbetet stort.

frågor.nationellaEG-frågoma har i princip beretts sättsamma som
sådana frågorarbetsmiljöområdet har detta inneburitexempelvisInom att

liknande, inteövergångsarrangemang, undantag ellersärlösningar, somom
förts vidare till departements-på tjänstemannaplanet, harkunnat lösas

ledningen.
fortlevabör arbetsgruppemaEnligt departementen och myndigheterna

fungeraEG-medlemskap. De börEES-avtal och vidunder ettett som
intresseorgani-myndigheter ochregeringens beredningsorgan, där berörda

vidareutvecklingen och tillämpningenlägga synpunktersationer kan av
bedömermängden EG-ärendenregelverk. Med hänsyn till denEG:s stora

frågor får ske inom departementetberedningen mindre viktigaatt avman
ocksåfrågor kommer beredasrespektive myndighet, medanoch tyngre att

arbetsgruppema.inom
i arbetsgruppenkonkurrensområdet framhåller verksamhetenPå attman

medhittills ochkonkurrensfrâgor bör läggas påför sätt änett annatupp
ledamöter. Vidareansvarsfördelning mellantydligare menargruppensen

sarmoliktantalet ledamöterrepresentationen bör ochöveratt sesman



126 Del II SOU 1993:80

begränsas. Konkurrensfrågoma berör många sektorer i samhället och allas
intressen kan inte företrädda i Arbetet i börvara gruppen. gruppen
kompletteras med sedvanlig beredning. Ansvaret för exempelvisgemensam
offentliga monopol, viktigär fråga inom konkurrensområdet,som en
ligger andraäven departement.

fåViktigt intresseorganisationernasatt synpunkter

De till flertalet arbetsgrupper knutna referensgruppema, bestående av
företrädare för olika intresseorganisationer inom sakornrådet, anses av
departementen ha varit mycket värdefulla fora i integrationsarbetet. Dessa

bedöms också kunna fungera effektiva instrument förgrupper attsom
inhämta intresseorganisationemas synpunkter i olika frågor vid ett
medlemskap.

Man den svenska traditionen med grundligt remissförattanser ett
farande, innefattar hörande berörda intresseorganisationer, börsom av
behållas, till de förutsättningar följer EG-men anpassas ettnya som av
medlemskap. Remissomgångar kan behöva genomföras i olika tidsfaser,

redan kommissionen inlettnär det förberedande arbetet medt.ex. ett
förslag, och övergripande frågor de konkreta förslagän tillavse mer mera
förändringar oftasthittills varit föremål för remissbehandling.som

Inga betydande organisationskonsekvensermer

hittillsvarandeDet EESEG-arbetet vid departementen och myndigheterna
har inte fått några organisatoriskastörre konsekvenser för dessa. Ett
svenskt medlemskap i EG bedöms inte heller behöva medföra några mer
betydande organisationsförändringar, resursförstärkning ellerutöver
omprioritering. Detta beror enligt departementen och myndigheterna att
EG-arbetet inte bör särskiljas från övriga sakfrågor bedrivas deutan
enheter har sakansvaret för respektive område.som

Statens jordbruksverk och Konkurrensverket dock exempelär denatt
ökade intemationaliseringen har fått konsekvenser utformningenvid av nya
och ombildade myndigheter. Vid organiseringen Konkurrensverket harav
erfarenheterna det hittillsvarande EESEG-arbetet tagits till Ettav vara.
internationellt sekretariat med tydligt operationellt har inrättats.ett ansvar
Likaså utformades Statens jordbruksverks organisation i hög grad med
sikte på ökat arbete med internationella frågor. Här har särskildett en
internationell avdelning inrättats, bl.a. i syfte säkerställa olikaatt att
aspekter på internationella frågor skall kunna föras tillsamman en
helhetssyn. Inom internationella avdelningen har särskiltäven ett
EG-sekretariat inrättats för säkerställa det inte sker något dubbel-att att
arbete och för till information till kontakter blir såatt att externase
enhetlig möjligt.som

Även myndigheterna understryker EG-uppgiftema bör hand-attom
läggas på sakenhetema och inte skall skilja nationella ochatt man
internationella frågor så flera håll behov inomett attser man av
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för dessa frågor.någon form övergripande ledningorganisationerna ha av
samordning EG-arbetet.överblick ochför bättreDetta överatt aven

redanoch myndighet harsamarbetet mellan departementdet gällerNär
mellan handläggarna.EESEG-omrâdet utvecklatsnätverk inominformella

ytterligare.kontakter kommer ökaSådana informella att

ökade personellaEG-arbetet kräver resurser

Ökningen statsförvaltningen bedömsEG-relaterade frågor inomEES avav
ökade personellabehovoch myndigheter leda tillflertalet departement av

tillexempelvis med hänsynSocialdepartementet understryker attresurser.
belastningen på densocialförsäkringsfrågoma kommerkomplexiteten i

myndigheterna,regeringskanslietsåväl iadministrationen,svenska som
ochpå flexibilitetställasbetydande. Stora krav kommerbli attatt

jordbruksverk påVidare pekar Statenshos dem deltar.kompetens attsom
förnyanställa 20budgetår kommerinnevarandeunder attatt personerman

regeringenanslagockså fått ökadeEG-frågor. Verket harmedarbeta av
området.intensifiera sin verksamhetför kunnaatt
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2 Arbetsmilj öområdet

Arbetsmarknadsdepartementet och

Arbetarskyddsstyrelsen

uppgifterArbetarskyddsstyrelsens2.1

förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö-Arbetarskyddsstyrelsen centralär
utvecklasamordna ocharbetstidsfrågor. Myndigheten skall leda,och

skallArbetarskyddsstyrelseninom Arbetarskyddsverket.verksamheten
initiativarbetsmiljöområdet defölja utvecklingen inom samt ta som

centralamyndigheten denanledning till. Vidare harutvecklingen ger
arbetstidslagstiftningen.ochefterlevnaden arbetsmiljö-tillsynen över av

meddelauppgift bl.a.har Arbetarskyddsstyrelsen tillDessutom att
arbetstidslagstiftningensarbetsmiljö- ochföreskrifter och allmänna råd om

tillämpning.
arbetsmiljöområdet.kartläggning har begränsats tillVår

inom arbetsmiljöområdet2.2 EG-organ

avdelningenhuvudsakligen inomtill arbetsmiljödirektiv utarbetasFörslag
Generaldirektorat V,och säkerhet, dvs. avdelning E underför hälsa som

socialpolitik och utbildning.frågor arbetsmarknad,för röransvarar som
ll8a iutfärdade enligt artikel Rom-s.k. minimidirektiv,gällerDet
gäller arbets-vissa miniminivåer vadvilka innehåller kravfördraget,

får inte underskridas.arbetsförhållanden. minimikravoch Dessaplatser
från år 1989,ramdirektivetdet s.k.minimidirektiven kanBland nämnas

direktiv hararbetsmiljön. Dettabestämmelserinnehåller allmänna omsom
exempelvisområden,särdirektiv för skildamedkompletteratssedermera

hanteringbildskärmsarbete,utformning,arbetsplatsenssådana rör avsom
cancerfrarnkallande ämnen.vid arbete medriskerbördor samttunga

ochmarknadeninrefrågor denförGeneraldirektorat III omsvarar
direktiv enligtutarbetandetför bl.a.industripolitik och har avansvar

beskaffenhet,produktersreglerarRomfördraget, vilkaiartikel 100a
Åtskilliga produktdirektiv hars.k.dessaoch kontroll.provning av

arbetsmiljösynpunkt.betydelse även ur
General-medsamarbetarGeneraldirektorat VunderAvdelning E
direktivmetodproduktdirektiv enligt EG:sgällerIII vaddirektorat nya

Metodenår 1985.fast i Vitbokenapproach, ladess.k. new som
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innebär direktiven endast fastställer de grundläggandeatt krav som pro-
dukterna skall uppfylla för skydd hälsa, liv, miljö medan detav m.m.,
överlåts till de europeiska standardiseringsorganen utarbeta harmonise-att
rade frivilliga standarder med de tekniska specifikationemanärmare för
produkterna. Flera de direktiv initierats inom Generaldirektorat Vav som

komplement tillutgör produktdirektiv. Som exempel kan nämnas produkt-
direktivet personlig skyddsutrustning, där Generaldirektorat III hadeom
huvudansvaret. Detta direktiv kompletterades med minimidirektivet om
användning personlig skyddsutrustning, initierat inom Generaldirektoratav
V.

kommissionsförslagNär till arbetsmiljödirektiv läggs fram för rådetett
hänvisas detta till rådsarbetsgrupp, antingen Arbetsgruppen för socialaen
frågor eller Arbetsgruppen för inre marknadsfrágor. I dessa arbetsgrupper,
vari ingår företrädare för EG:s medlemsländer, sker det faktiska förbe-
redelsearbetet arbetsmiljöfrâgorna inför behandlingen i rådet.av

Rent generellt genomgår direktivförslagen inom arbetsmiljöområdet
remissprocedur EG:s övriga regler.samma som

Ett viktig i detta sammanhang Rådgivande kommitténär förorgan
arbetarskyddsfrâgor, inrättades år 1974 rådsbeslut.ettsom genom
Kommittén består två regeringsföreträdare och två företrädare förav
arbetsgivarorganisationema respektive arbetstagarorganisationema från
varje medlemsstat. Kommittén centraltär remissorgan för arbets-ett
miljöärenden. Under kommittén inrättas vid behov arbetsgrupper för vissa
specifika frågor, exempelvis asbest och cancerfrarnkallande ämnen.

Ytterligare samrädsorgan intresse Ekonomiska och socialaärett av
kommittén, beskrivs idel avsnittnärmare 9.7. Kommittén sigsom yttrar

kommissionens förslagöver till EG-regler och har haft mycketnya en
pådrivande roll i arbetet frågormed social- och arbetsmarknads-rörsom
politik inom EG, den s.k. sociala dimensionen. Kommitténs uttalande år
1989 grundläggande sociala rättigheter inom gemenskapen bildadeom
underlag för kommissionens förslag till Sociala stadgan. Arbetslivsfrågor
behandlas i kommitténs sektion för arbetsmarknadsfrågor och sociala
frågor.

Ett i sammanhanget viktigt Dublininstitutet,ärannat organ som
inrättades år 1975 och bedriver arbetsmiljö- och arbetslivsforskning.som
Verksamheten sker i projektform och läggs i form uppdrag till EG-ut av

till EFTA-stater.även Projekten intresse för Sverigestater ärmen stonav
och har koncentrerats bl.a. medbestämmande, teknologi och arbets-ny
organisation. Institutets styrelse företrädareär försammansatt av
kommissionen, EG-ländemas regeringar, arbetsgivar- och arbets-samt
tagarorganisationer.

Kommissionen har föreslagit EG-organ för arbetsmiljöfrågor skallatt ett
bildas. Detta skall fungera med uppgiftett expertcentrumorgan attsom
förse EG:s institutioner och medlemsländer med kvalificerad arbetsmiljö-
information. I styrelsen för institutionen föreslås ingå förrepresentanter
arbetsmarknadens regeringsrepresentant från varjeparter samt en
medlemsland. Det inteär ännu klart denna institutionnär kommer attnya
inrättas.
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Kommittéer, arbetsgrupper och inom arbetsmiljö-program
området

Inom EG har bildats antal kommittéer, för olikagprodukter,ett fört.ex. att
arbeta med frågor tekniska handelshinder TBT-frágor, Technicalom
Barriers Trade . I kommittéema ingårto förutom kommissionstjänstemän
även för nationella myndigheter,representanter branschorganisationer m.fl.
Under rådet har också inrättats särskilda arbetsgrupper inom sakomrâdet.

EG-organ inom TBT -omrâdet tekniska handelshinder

A. Maskinområdet Generaldirektorat lIl

l Tillämpning maskindirektivet:av
Maskindirektivets ständiga kommitté rådgivande kommitté inrättad-

rådets direktiv 83392EEG,genom
ad hoc-möten med myndighetsexperter,-
ad hoc-möten med anmälda organ.-

2 Utarbetande sekundärlagstiftning:av ny
Ständiga kommittén för maskinella förbättringar,-
ad hoc-gruppen för begagnade maskiner,-
ad hoc-gruppen för icke skyddsutrustningarpermanenta m.m.-
ad hoc-gruppen för maskiner nöjesfält m.m.-
ad hoc-gruppen för personhissar,-
ad hoc-gruppen för linbanor.-

3 I övrigt inom maskinornrâdet:
Ständiga kommittén för tekniska regler och standarder inrättad genom-
rådets direktiv 83689EEG,
Kommittén för lyftdon och lyftutrustning inrättad rådets direktivgenom-
73361EEG.

B. PPE-området personlig skyddsutrustning

Ständiga kommittén för tekniska regler och standarder inrättad genom-
rådets direktiv 83l89EEG,
Ständiga kommittén för utvecklingen rådets direktiv 83689EEGav om-
personlig skyddsutrustning,
ad hoc-möten med myndighetsexperter,-
ad hoc-möten med anmälda organ.-

C. Tryckkärlsomrádet

Kommittén för tillämpning ramdirektivet 76767EEG,av-
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rådetsstandarder underochför tekniska reglerkommitténStändiga-
förmetoddirektivetKommittén behandlar189 EEG. ävendirektiv 83 nya

87404EEG,tryckkärlenkla
87404EEG EFTA-direktivför tillämpningenArbetsgruppen av-

ingår,representant
tryckkärlsutrustning EFTA-Standardisering förrörandeArbetsgruppen-

ingår.representant

Övriga områdenD.

inrättadföreskrivande kommittébyggprodukterkommittén förStändiga-
89l06EEG,rådets direktivgenom

gasflaskor,förKommittén-
Kommittén för mätinstrument,-

ingår.EFTA-representantgasflaskorförArbetsgruppen-

arbetsmiljöområdetsocialpolitiskaEG-organ inom

socialpoli-bildats på detkommittéerhandelshinderområdet harLiksom
området.tiska

kommittéföreskrivandearbetsplatsenvarningsskyltar påKommittén för-
77576EEG,direktivrådetsinrättad genom

förexponeringmedsambandrisker iskyddKommittén för mot-
föreskrivandearbetslivetibiologiskafysikaliska och ämnenkemiska,

l07EEG,direktiv 80 lrådetskommitté inrättad genom
hälsahygien ochsäkerhet,informationför förbättringKommittén omav-

beslutkommissionensinrättadexpertkommittéarbetsliveti genom
38388EEG,

kommittéföreskrivandearbetsmiljönförbättringKommittén för av-
89391EEG,direktivrådetsinrättad genom

råd-utvinningsindustrinochinomArbetsmiljökommissionen gruv--
bestårKommitténrådsbeslut.inrättadkommittégivande ett avgenom

företrädertvåmedlemsland,från varjefyra representanter varav
arbetstagarsidan.respektivearbetsgivar-varderaregeringssidan och en

Även kommittén.irepresenteradILO är
kommittérådgivandearbetsmiljöfrågorkommittén förRådgivande-

tvåKommittén består74325EEG.beslutrådetsinrättad avgenom
arbets-respektivearbetsgivar-regerings-,frånvarderarepresentanter

själv sinafastställerKommitténmedlemsland.varjefråntagarsidan
Kommittén skallgodkännande.rådet förföreläggsprocedurregler, som

olikagenomförandetochutarbetandetvidkommissionenbiträda av
gruvnäringen.branscherallaarbetsmiljöområdet inompååtgärder utom

cancerfram-ochasbestområden,specifikaförArbetsgrupper t.ex.
har inrättats.Sevesodirektivet,förkallande ämnen samt
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Arbetsmarknadsdeparte-EG-organ2.3 som

och Arbetarskyddsstyrelsen börmentet

iföreträddavara

Arbetsmarknadsdepartementet

utgångs-EG-medlemskap ArbetsmarknadsdepartementetharVid ett som
behandlar frågorsamtliga de EG-organipunkt representeratatt somvara

kommittéergäller inte minst deför arbetslivsområdet. Detbetydelseav
administrationen olika samarbets-förarbetsgrupperoch avsom ansvarar

sekundärrätten.för utvecklingenoch avprogram
ansvarsför-råder klardet angeläget detInför medlemskap är attett en

medverkan ioch myndigheten vadmellan departementetdelning avser
övergripande policy-uppdelning detEn tänkbarskilda EG-organ. är att

medan Arbetarskyddssty-på departementet,programsamarbetet liggeroch
med iuppfattning, verka för kommabörenligt departementetsrelsen, att

verksamhetenspecifikt direktivområde, därtill ärkommittéer knutna ett
uppdelning medför ökadeteknisk karaktär. Dennaoperationell och merav

och myndighet.mellan departementsamordningkrav
medverkan ikrav på departementetsmedlemskap ställerEtt stora

så tidigtarbetsmiljöintressen måsteSvenskabeslutande ettorgan.
knutnaolika beredningsorganföras fram i de ärmöjligt,stadium somsom
arbets-intressen iinnebär departementetsDetrådet och Coreper.till att

förmed arbetsgruppemaföreträdda vidlivssammanhang bör mötenvara
sannolikt skekaninre marknadsfrågor. Dettafrågor respektivesociala

Bryssel, i samråd medrepresentation iständigadepartementetsgenom
Arbetarskyddstyrelsen.fråntjänstemän

i RådgivandeSverige börDepartementet representeratatt varaanser
Dublininstitutet, styrelsenstyrelsen förarbetsmiljöfrågor,kommittén för

eventuelltkort och iinrättas inomför arbetsmiljödet EG-organför som
protokoll 31 åberopadeföranledas den ikanprogramsamarbete avsom

dessa kommerhygien och hälsa. Isäkerhet,rådsresolutionen organom
för både departementetföreträdaresannoliktSverige representerasatt av

Arbetarsskyddstyrelsen.och
efterArbetsmarknadsdepartementet, strävaSverige bör, enligt även att

arbetsmiljö- och arbetslivs-medforskningsprogrammedverka i EG:s
arbetsmiljöforsknings-innebära svenskaskulle kunnaanknytning. Detta att

Joint Researchforskningsinstituti EG:smöjlighet deltaattorgan ges
MaastrichtinstitutetCommunity ochof the EuropeanCentre samt

forskningsinstitut inom EG.nationella

Arbetarskyddsstyrelsen

uppfattningArbetsmarknadsdepartementetsArbetarskyddsstyrelsen delar
representeradbörkommittéer och arbetsgruppervilka varamanom

informationsutbyte mellansamordning och ökatkräver ökadUppdelningen
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departementet och styrelsen. I de renodlat tekniska kommittéemamer
torde det dock normalt inte finnas något behov kontinuerligt samråd.av
Det exempelvisär regel inte meningsfullt med departmentetsom att
diskutera utformningen tekniska krav i förslag till direktivtext.av ett

Arbetarskyddsstyrelsen önskar med i samtliga de kommittéer ochvara
förbereder direktivarbetet för såorgan tidigtsom stadiumatt ett som

möjligt kunna påverka utformningen direktivtextema. Det gällerav
medverkan inför såväl utformningen direktiv tillämpningenav nya som av
redan beslutade direktiv.

Arbetarskyddsstyrelsen medverkar i dag i antal ca 250ett stort
standardiseringskommittéergrupper inom CEN det västeuropeiska
standardiseringsorganet och Cenelec den europeiska organisationen för
standardisering inom elområdet. Erfarenheterna från detta arbete välär att
underbyggda och kompetent framförda medmöts respektargument stor
och i hög grad påverkar de slutliga i standardema. Dettexterna rimligtär

motsvarande kommeratt tro gällaatt Arbetarskyddsstyrelsennäratt
kommer med i de har inflytande direktivarbetet i EG.grupper som

Önskemål medverkan i beskrivna gäller självfalletom ovan grupper
redan i dagsläget. Det kan nämnas Arbetarskyddsstyrelsen påatt in-
formella iblandvägar har kunnat föra fram synpunkter, kommit EG:ssom
direktivarbete till godo. Genom styrelsens omfattande medverkan i
standardiseringsarbetet finns väl uppbyggt kontaktnätett i Europa.ute
Styrelsen har etableratäven nordiskt samarbeteett med bl.a. systermyndig-
heten i Danmark. Arbetarskyddsstyrelsen också representation iattanser

för Senior Labour Committee viktig.är Gruppengruppen består av
cheferna för yrkesinspektionema eller motsvarande i EG-ländema.

2.4 Uppgifter och organisation i
integrationsarbetet

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet är i Statssekreterargruppen ochrepresenterat
Beredningsgruppen för Europafrågor.

För närvarande finns följande fyra arbetsgrupper för bevakning av
departementets respektive sakområden i EG-sammanhang: arbetsgruppen
för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor, arbetsgruppen för personers
rörlighet, arbetsgruppen för regionalpolitik referensgruppen församt
arbetsrätt.

I arbetsgruppema ingår för berörda departement ochrepresentanter
myndigheter. Till arbetsgrupperna har knutits referensgrupper med
företrädare för intresseorganisationema, bl.a. företrädare för arbets-
marknadens Ordförande förparter. respektive arbetsgruppreferensgrupp

chefenär för berörd sakenhet. Arbetarskyddsstyrelsen företräddär i
arbetsgruppen för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor.
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Arbetsgrupperna inom arbetsmiljöområdet har i sin verksamhet
huvudsakligen arbetat med jämföra EG:s arbetsmiljöregler medatt
motsvarande svenska bestämmelser. Underlagen för dessa bedömningar
har i de allra flesta fall tagits fram tekniska på Arbetarskydds-experterav
styrelsen. Beredningen har gått till följande De EG-rättsaktersätt. som

till Arbetsmarknadsdepartementet för behandlingöversänts har vidare-
befordrats till Arbetarskyddsstyrelsen för analys. Därefter har analys-
resultatet förankratsoch i arbetsgruppen för arbetsmiljö- ochpresenterats
arbetslivsfrâgor. Av ledamöterna i referensgruppen framförda synpunkter

därvid beaktats.har Diskussionerna i arbetsgruppen har varit öppna även
för referensgruppens ledamöter.

Hanteringen EG-frågoma har i princip följt beredningsmodellav samma
gäller för nationella frågor. Det har inneburit frågor rörtattsom som

särlösningar och behov övergångsanangemang, undantag eller liknandeav
inte kunnatoch lösas på tjänstemarmaplanet har förts vidare tillsom

departementsledningen. Underlag till förhandlingslösningar har förelagts
statssekreterarenstatsrådet, sedan tagit slutlig ställning i den enskildasom
frågan efter samråd med Utrikesdepartementets handelsavdelning eller, vid
behov, i regeringskretsen. Exempel frågor krävt särlösningar ochsom
överläggningar i regeringskretsen maskinkontroll och asbest.är

berednings- och remissprocessen har slutförtsNär i alla sina delar har
således departementsledningen och slutligen regeringen haft det sista ordet

utformningen förhandlingsmandatet.vid Sedan analysen slutförts harav
verksamheten inom arbetsgruppema alltmer inriktats bevaka aktuellaatt
lagstiftningsområden inom EG.

för arbetsmiljö- arbetslivsfrágorl arbetsgruppen och har diskussionen
främst gällt vilket svenska arbetsmiljöintressen skall kunnasätt
kanaliseras in i EG-arbetet så tidigt stadium möjligt.ett som

Departementets arbetsgrupper har inom sina respektive sakområden
informationenbidragit till öka till allmänheten integrations-även att om

Resultatet analysarbetetarbetet. har bl.a. redovisats i flera s.k.av
grönböcker, vilka Utrikesdepartementets handelsavdelning.getts ut av
Arbetsgrupperna har också medverkat vid planeringen EG-seminarier,av
bl.a. vad gäller den sociala dimensionen.

har vidare initiativDepartementet tagit till utarbetande faktaskrifterav
EG och arbetsmiljö EG och regionalpolitik.samtom

Departementet på det nationella planet i övrigt iär representerat
för TBT-frågor, referensgruppen miljöfrågor,arbetsgruppen för isamt

Svenska nationalkommittén för det europeiska arbetsmiljöåret.

Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsen har följt arbetsmiljöarbetet inom EG under en
relativt lång tid och studerat de direktiv funnits på området. Det harsom
ingått naturlig del i omvärldsbevakningen.som en

samband med EES-förhandlingarna inleddes, intensifieradesI dettaatt
arbete. samråd med departmentet gjordesI bedömning vilka direktiven av

aktuella på arbetsmiljöområdet och skulle ingå i analysensom var som
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inför EES-förhandlingarna. På uppdrag Arbetsmarknadsdepartementetav
gjorde styrelsen systematiska jämförelseranalyser och mellan sinamer

regler och EG:s regler motsvarande områden. Arbetarskydds-egna
gjordestyrelsen den bedömningen undantag borde begärasatt tre

områden; kontrollordningen för maskiner, asbest ljudnivån påsamt
traktorer. förEtt underlag förhandlingarna lämnades sedan både skriftligt

muntligtoch till departementet. En diskussion fördes därefter mellan
Arbetarskyddsstyrelsen och departmentet. Diskussioner fördes iäven
arbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor. Sakfrågoma behandlades vanligt

linjen vidi Arbetarskyddsstyrelsen, tjänsteman fungeradesätt även om en
samordnare. Resultatet EES-förhandlingama blev undantag påsom av

asbestområdet och övergångsbestämmelse beträffande maskinfrågan.en
ArbetarskyddsstyrelsensFör del innebär EES-avtalet delatt storen av

reglerna måste i enlighet EG-direktiv. Arbetar-med motsvarandeanpassas
skyddsstyrelsens regler berörs såväl produktdirektiv utfärdade enligtav
artikel 100a minimidirektiv enligt artikel 1l8a i Romfördraget. Detsom
finns äldre direktiv utfärdadeäven enligt artikel 100.ärsom

Varje författning har gåtts igenom jämförtsoch med de EG-direktiv som
den kan beröras Varje utredningsdirektiv granskatshar motsvarandeav.

Denna analys harsätt. gjorts i linjen berörd handläggarechef såav
det därefter stått i princip helt klart hur de svenska för-noggrant att

fattningstexterna måste ändras.
Eftersom harmoniseringsarbetet skall genomföras mycket tid,kort

har alla möjligheter till effektivisering tillvaratagits. Mager produktion
har tillämpats, där exempelvis det vanliga formella remissförfarandet har

informationsmöten. Det har ändå inte meningsfulltersatts ansetts attav
författningsförslagsända formell nivånremiss, eftersom på kravenut

i de reglerna givenär EES-avtalet. Det har inte heller ansettsnya genom
meningsfullt traditionella konsekvensanalyser och inte heller någragöraatt
förberedelser för underrättelse inför eftersom de reglernaanmälan, ärnya

direkt följd avtalet och innebörden därmed väl känd. Målet är atten av
arbetet skall förutsätt-klart EES-avtalet träder i kraft. Ennärvara av
ningarna för tidsplanen skall hålla emellertid vissa lagändringaräratt att
hinner bl.a. i arbetsmiljölagen.göras

Resultatet harmoniseringen kommer, såvitt kan bedömas, bli attav nu
författningar cirkastyrelsens cirka 210 kommer 55 ändras.attav

Dessutom kommer drygt 70 författningar upphävas och drygt 80 bliatt
i oförändrat skick tiotal fram.kvar samt ett tasnya

Arbetet utfördes i den ordinarie linjeorganisationen, särskildmen en
bestående fems.k. harmoniseringsgmpp bildades också. Denna grupp, av

juristfrån varje sakavdelning, samtrepresentant en enpersoner, en
funktion och utarbetade inlednings-sammankallande, har samordnandeen

för arbetet.vis grundläggande riktlinjer
linjeorganisationenden ordinarieArbetarskyddsstyrelsen bedömer att

under EES-fasen och för arbetet under med-sig vällämpar även ett
förändradHarmoniseringsarbetet bedöms inte medföra någonlemskap.

myndighetsstruktur.
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samverkanförFormer2.5

Arbetsmarknadsdepartementet

centralautgjort detarbetslivsfrågor harocharbetsmiljö-förArbetsgruppen
Arbetarskyddsstyrelsenochmellan departementetDialogensamrådsnavet.

och ikontinuerligtpågåttdärefterförhandlingsfasen och ävenunderhar
Arbetarskydds-ochinformell basis. Departementetpåutsträckningstor

uppgiftmedformell arbetsgruppisamarbetat attstyrelsen har även en
vissaoch föreslåarbetsmiljödirektivgranska relevantaEES-avtaletinför

arbetsmiljölagen.iändringar
inomArbetarskyddsstyrelsen1991uppdrog i aprilRegeringen att

förberedelsearbetevidta detföreskriftsverksamhetför sin somramen
tillarbetsmiljöområdetföreskrifter pâstyrelsensförbehövs att anpassa

iskettLägesrapportering harEES-avtal.kommandeenligtåtagandena ett
arbetslivsfrågor.ocharbetsmiljö-förarbetsgruppen

underbedömning fortlevadepartementetsenligtbörArbetsgruppema
berednings-bör utgöraEG-medlemskap. DessavidEES-avtalet och ett

kanarbetsmarknadenochmyndigheterberördadär parternaorgan,
fortsattadetinriktningenrörandeförslagochsynpunktermedbidra av

beredningsorganutmärktfungerathittillsharArbetsgruppemaarbetet. som
EES-arbetet.ställningstaganden iför departementets

fortsättningsvis börfrågornaberedningenDepartementet att avanser
bör haArbetsgruppentidigare.principi sättdrivas ensomsamma

ocharbetsmiljö-tillmed hänsynminstintearbete, attnyckelroll i detta
kani arbetsgruppenArbetetpartsanknutna.starktarbetslivsfrâgorna är

exempelvis viktigtoch förnyas. Det är attutvecklasemellertid behöva
konsekvensanalysochkartläggningsarbeteroll iaktivarefår engruppen

EES-avtalet.avseende
ochmellan departementdialogtätare myn-Departementet att enmenar

in-tydligaresarmoliktföreliggerBehovbehövas.dighet kommer avatt
uppfölj-systematisksamordning ochstruktureradstruktionsgivning, mer

förutsätterDettaEG-arbetet.myndighet iochdepartementmellanning
regeringskans-inomEG-ansvarigakompetensstöd från deochkunskaps-

liet.

Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetsmarknadsdepartementetsrepresenterad iArbetarskyddsstyrelsen är
där ävenarbetslivsfrâgor. I dennaarbetsmiljö- ochförarbetsgrupp grupp,

organisationer ärför andraocharbetsmarknadens representanterparter
Arbetar-EESEG-området.rörandefrågorövergripandemed, diskuteras

såvälarbetsgruppentillregelbundetharskyddsstyrelsen rapporteratLex.
EG-direktivgällandemedreglerjämföramed somarbetet att egna

Utrikes-ocksåhararbetsgruppenIharmoniseringsarbete.pågående
harVidareförhandlingarna.ilägetregelbundetdepartementet rapporterat

liknande delatsochaktuella PMdirektivförslag, ut.listor över t.ex.
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Gruppens existens har dock inte varit avgörande för informationsutbytet
mellan departementet och styrelsen. Detta beroende på det finns mycketatt
bra fungerande personkontakter. Under hela förhandlingsfasen inför
EES-avtalet kontakterna täta och det lätt nå devar sakansvariga påattvar
departementen och myndigheterna. Detta informella informationsutbyte har
därefter fortsatt.

2.6 Hittillsvarande erfarenheter och behov

Arbetsmarknadsdepartementet

Enligt Arbetsmarknadsdepartementet bör den arbetsmodell och berednings-
hittills tillämpats fortleva. Rent generelltprocess börsom dock en

tyngdpunktsförskjutning successivt ske fackdepartementet ochmot
fackmyndighetenfackorganen, allteftersom samarbetet inom arbets-
miljösektom utvecklas. Utrikesdepartementets handelsavdelnings roll
kommer ned och framför alltatt kunskapsstödjande.tonas vara

Detta, departementet, ställer i sin krav departementet,menar tur att
i samråd med Arbetarskyddsstyrelsen, utarbetar klar ochen gemensam
strategi för hur arbetsmiljöfrågoma skall drivas i EG-sammanhang. En
sådan strategi förutsätter kontinuerlig dialog mellan departementet ochen
Arbetarskyddsstyrelsen i EG-frågor, liknande den dialog i dagsom
förekommer i den budgetprocessen. Det informella nätverket mellannya
departementet och styrelsen, enligt departementets uppfattning hittillssom
fungerat utmärkt, måste sannolikt byggas ytterligare.ut

För kunna påverka utformningenatt regler och fordras,av nya program
enligt departementet, aktivt deltagande i olika inom EG.expertorgan
Hittills har departementets och Arbetarskyddsstyrelsen medverkan i olika
EG-kommittéer och andra fora varit relativt begränsad inom arbetsmiljö-
området. Detsamma kan departementetssägas deltagande i EG-organom

övriga sakomráden.
En orsak till detta är tjänstemannanivå inom kommissionenatt man

inte fått klaraännu riktlinjer för hur samarbetet med EFTA-statema skall
till. Innan EES-avtalet i kraftträtt det heller inteär sannolikt att

kommissionen utvecklar och tillämpar någon generell policy i kommitto-
logi- och samarbetsfrågoma.

l sammanhanget detär emellertid viktigt omfattandeatt notera att ett
samarbete på operationell nivå ändå pågår. Sedan år 1987 tillämpar
kommissionen den direktivmetoden, den s.k. approach-metoden,nya new
vid utarbetandet produktdirektiv. Denna innebär EG:s reglerav att
innehåller allmänt hållna säkerhetskrav. Tekniska detaljbestämmelser
fastställs i standarder. Redan i dag regleras den marknadengemensamma
i utsträckning standarder. Arbetarskyddsstyrelsenstor deltar redan i detav
europeiska standardiseringsarbetet i omfattning. Detta samarbetestor
kommer sannolikt öka.att
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övrigt,I departementet, finns behov bevakning ochortmenar av
ställe och i direkt kontakt med den avdelning eller de kommissionstjänste-

har för specifik fråga. Detta kan möjligen lösasmän ansvarsom en genom
fastare utlandsrepresentation och ökat deltagande nationellapermanent av
tjänstemän i expertmöten.

Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsen instämmer helt i Arbetsmarknadsdepartementets be-
skrivning det gäller den hittillsvarande samverkan mellan departe-när

Ävenoch Arbetarskyddsstyrelsen. på den framtida rollfördel-mentet synen
densamma.ningen är

Kontaktema mellan departementet och styrelsen kan enkelt och
finns goda personkontakter.informellt utökas det redanattgenom

Förmodligen blir dessa kontakter omfattande i framtiden.ännu mer
direktiv-i olika kommittéer och påverkarMedverkan somgrupper

revidering äldre,både vid utformningen direktiv och vidarbetet, avav nya
för Styrelsen har redanmycket viktig Arbetarskyddsstyrelsen.är stor

medverkan Europastandardiseringen och kan ocksåerfarenhet iav
styrelsens del börkonstatera kompetenta insatser där resultat. Föratt ger

idet därför inte bli så svårt in i andraävenatt typer grupperav
Europasamarbetet. Genom har delarstandardiseringsarbetet stora av

och för-personalen fått möjlighet förstärka både språkkunskaperatt
handlingsteknik. varierar naturligtvisKunskaperna dessa områden

erfarenhet.medarbetarna, tidigare Förmycket mellan beroende bl.a. på
åtgärderöka effektiviteten kommer kompetensutvecklande attatt ge-

förhandlingsteknik ochnomföras. kan gälla utbildning språk,Det t.ex.
krav personalEG-juridik. ställs också från början andraDet numera

kompetensutveck-särskildnyrekryteras. De läggssom resurser som ner
och det lärandeling, kurser liknande, måste emellertid vägas mot somsom

arbete handledning någonsker praktiskt och då ofta under av mergenom
medarbetare.erfaren

ompriorite-förändringar ochArbetarskyddsstyrelsen har förberett de
Europaintegrationen. Etteller måste grundringar kan görassom av

förfarande vid det författningsarbeteexempel förenklat användsär att ett
den diskussiondirekt följd EES-avtalet. Ett ärär annat som nusom en av

och motsvarandeutökade kraven marknadskontroll. Dessaförs deom
frågor i kontakterna med Arbetsmarknadsdepartementet.tas upp
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tjänsterFinansiella3
ochFinansdepartementet

Finansinspektionen

uppgifterFinansinspektionens3.1

ochstabilitetskapatillbidrauppgifterFinansinspektionens är attatt
ochförförtroendetupprätthållafinansiellai detsäkerhet systemet, att

marknadernaochfinansiella instituten ettatthos de samteffektiviteten ge
för-tillsynbl.a. överskall utövaMyndighetenkonsumentskydd.gott

kreditinsti-andraochvärdepappersbolagfondbolag,banker,säkringsbolag,
tut.

Andratjänster.finansiellaområdettillbegränsatsharKartläggningen
Finansdepartementetsområden inomrelevantaEuropaintegrationenför

ochpolitik, skatterekonomisk och monetärsåsomansvarsområde,
i korthet.endastberörsbudgetfrågor,

funktioner.närliggandeRiksbankensbehandlasavsnitt 7I

finansiellaförområdetinomEG-organ3.2

tjänster

ministerrådet förkallassammanträderfinansministrarnaekonomi- ochNär
valuta-inklusivefrågor,ekonomisk-politiskaekonomiska ochEcofin. I

kommitténden s.k. MonetäraiEcofinzsberedning inför mötenskerfrågor,
i Coreper.inteoch

BAC,Committee, ärAdvisoryBankingbankkommitténRådgivande
påmotsvarighetnågonharinte annathögnivåkommittéspeciell somen

ursprungligeninrättadesKommitténorganisation.kommissionenshåll i
sedermera ävenharbanklagstiftningsfrågorisamrådsorgan menettsom

råderbeslutsordning närdentillhänförligauppgifterfått är somsom
kommittologin.s.k.denbeslutskompetens,delegeradkommissionen utövar

frånnivåpå högvanligenbestårBankkommittén representantertreav
finansministerierfrånkommerDessamedlemsstat.varje representanter

i före-centralbankerochfackdepartement samt,motsvarandeeller
tillsynsmyndighet.fall,kommande separaten

medkontaktgruppfrivillig representanterfinns vidarebanksidanPå en
tillsynsmyndighet,centralbank ellertillsynsmyndigheterna separatfrån

i olikakonsulterarkommissionenvilken är permanentett somorgan,
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tekniska frågor. Kontaktgruppen har inte konstruerats formellt EG-ettsom
har erkänd berednings-organ men status och kommunikationsgrupp.som

På försäkringssidan finns den nyinrättade Försäkringskommittén
Insurance Committee vilken, i likhet med Bankkommittén, skall ha
uppgifter hänförliga till kommittologin andra uppgifter.samt

Utanför kommissionens finns Försäkringstillsynsgruppenram Insurance
Supervision Authority Group med från medlemsstaternasrepresentanter
tillsynsmyndigheter.

På värdepapperssidan finns två kontaktkommittéer, Kontaktkommittén
för frågor fondföretag och Kontaktkommittén förom vârdepappersfrâgor.
Den kommittén har också vissasenare uppgifter hänförliga till kommitto-
login. Ingen konsultation sker med dessa kommittéer direktivnär skallnya

fram.tas
I samband med arbetet med förslaget till investeringstjänstdirektiv och

kapitaltäckning Investment Services-direktiv och Capital Adequacy är
påäven värdepapperssidan i färdman med skapa särskild hög-att en

nivâkommitté, Värdepapperskommittén. Som förebilder har Bankkom-man
mittén och Försäkringskommittén.

Det förtjänar nämnas Centralbanlcschefskommitténatt medverkar med
synpunkter på EG:s finansiella lagstiftning och har expertgrupper som
behandlar tillsynsfrågor och andra aspekter på det finansiella systemets
stabilitet.

Kommittéer och arbetsgrupper

Den redovisning aktuella ad hoc-grupper, kommittéerav under kommissio-
och arbetsgrupper under rådet lämnasnen i det följande måste försessom

med den reservationen det är utomordentligtatt svårt få fullständigatt
information dessa Vi gör uppdelning mellan bank,om försäkringorgan. en
och värdepapper. Vissa fristående kommittéer och kommis-grupper som
sionen i viss utsträckning konsulterar redovisas också. Gränsen andramot
sakomrâden kan emellertid svår dra. Några deatt redovisadevara av

verkar också andra sakomrâden.grupperna

Bank

Rådet

Arbetsgruppen för inláningsförsäkring.-

Kommissionen

Kommittéer
Rådgivande bankkommittéen inrättad rådets direktiv 77780- genom

EEG. Kommittén erhöll särskilda uppgifter enligt artikel 22 i rådets
direktiv 89646EEG, enligt artikel 9 i direktiv 89647EEG och enligt
direktiv 89299EEG artikel 8 i dess lydelse enligt direktiv 92 l6EEG.
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frågorKontaktkommittén för penningtvätt inrättad enligt artikel 13om-
i direktiv 91308EEG.

hoc-grupperAd
Blandade finansiella företagsgrupper försäkring,se även-

för tekniskGruppen utveckling betalningssystem,av-
Samrádsgruppen för användare betalningssystem.av-

Fristående grupp

förKontaktgruppen bankfrâgor. Denna informellär permanent,en-
med från förtillsynsmyndigheter diskussionerrepresentantergrupp

mellan medlemsländerna med kommissionen i tekniska frågor.samt

Försäkring

Rådet

Pensionsfondsarbetsgruppen,-
för frågor direkt livförsäkring.Arbetsgruppen om-

Kommissionen

Kommitté
Försäkringskommittén inrättad enligt direktiv 9 675 EEG Kommitténl- .

erhållit uppgifter enligt direktiv 9249EEG.har nya

Ad hoc-grupp
finansiella företagsgrupper bank.Blandade se även-

Fristående grupp

Försäkringstillsynsgruppen.-

Värdepapper

Kommissionen

Kommittéer
för iKontaktkommittén värdepappersfrâgor inrättad enligt artikel 20-

uppgifterrådets direktiv 79279EEG. Kommittén har enligtäven
artikel i rådets direktiv artikel i direktiv 82 12126 80390EEG, 11

artikel i direktiv 89298EEG, artikel 16 i direktiv 88627EEG, 25
EEG och artikel 12 i direktiv 89592EEG,
Kommittén för investeringstjänster.-
Kontaktkommittén för frågor fondföretag inrättad enligt artikel 53om-
i direktiv 85611EEG,
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Kontaktkommittén för frågor redovisningsdirektiven inrättad enligtom-
artikel 52 i direktiv 78660EEG. begränsad till frågan redovis-om
ning i finansiella företag.

Ad hoc-grupp
lnvesteringsskydd mycket preliminär, i inledningsskedet.-

3.3 EG-organ Finansdepartementet ochsom

Finansinspektionen bör företrädda ivara

De erfarenheter och bedömningar redovisats från Finansdepartementetsom
och från Finansinspektionen kan sammanfattas enligt följande. Den modell
för svensk representation valts i EES-förhandlingarna har fungerat välsom
och bör i sina huvuddrag kunna tillämpas sedan Sverigeäven vunnit
medlemskap i EG. Sverige bör därvid företrädas i alla kommittéer,organ,
arbetsgrupper inrättats för behandling frågor inom områdetetc., som av
för finansiella tjänster. Finansdepartementet bör ha huvudansvaret för
Sveriges medverkan i lagstiftningsarbeteti dessa Finansinspektionenorgan.
och Riksbanken bör möjlighet följa verksamheten i dessanäraattges

De medverkar också i kapacitet i respektive förorgan. egen organ
tillsynsmyndigheter och centralbanker.

3.4 Uppgifter och organisation i
integrationsarbetet

Finansdepartementet

huvudsakI bedrivs integrationsarbetet vid Finansdepartementet inom
för de olika avdelningamas arbete. uppdelatDepartementet påärramen

följande avdelningar: budgetavdelningen, ekonomiska avdelningen,
internationellaavdelningen, finansmarknadsavdelningen, skatteavdelningen
och administrativa avdelningen.

För finnsnärvarande följande fem arbetsgrupper inom regeringskansliet
för bevakning Finansdepartementets sakornråden i EESEG-samman-av
hang: arbetsgruppen för finansiella tjänster, arbetsgruppen för skatter,
arbetsgruppen för ñnansieringsfrågor relaterade till integrationsarbetet,
arbetsgruppen för ekonomiskt och samarbete, inklusive kapital-monetärt
rörelser, arbetsgruppen för idrottsfrâgor.samt

Medlemmarna i arbetsgruppen för finansiella tjänster har inför varje
fått sig tillsändamöte EG-direktiv direktivförslagoch från Finans-

departementet. Vid har sedan diskuteratsmötena vilka effekterna ettav
införlivande i svensk lagstiftning skulle bli visst direktiv. Inomettav
EES-avtalets har Sverige eller något EFTA-land dock inte haftannatram

för förkasta något EG-direktiv. Frågan harstort varitutrymme att snarare
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kunnat förutse några problem, skulle kunna motiverastörreom man som
Sverige borde få längre övergångstid vid införlivandet visstatt etten av

EG-direktiv. Vid EG-medlemskap kommer insatserna från svensk sidaett
förstärkas.behöva Då handlar det längreinte enbart ställningatt att taom

till gällande förordningar och direktiv har utformat,andra utan attsom om
ställning till hur skall kunna påverka innehållet i rättsakterta man som

framarbetas inom EG.
Efter förhandlingsomgångarna mellan EG- och EFTA-ländema har

arbetsgruppen sammankallats och information har lämnats resultatetom av
förhandlingarna.

Vad gäller den interna beredningsprocessen inom Finansdepartementet
frågor med anknytning till EGEES hittills behandlats huvudsakhar i

övriga ärenden. Om det således någon gång rått oklarhetsättsamma som
vilken position Sverige borde hävda i EES-förhandlingarna, fråganharom

förts i beslutshierarkin. förhandlingsmandat lämnats harDetupp som
sedan i samarbete mellan företrädare för finansmark-utövats nära
nadsavdelningen och internationella avdelningen. Ordföranden i Finans-

EG-arbetsgrupp för finansiella tjänster har ingått i såväldepartementets
för finansiellaEFTA:s tjänster den svenska delegationenexpertgrupp som

Äventjänsteförhandlingsgruppen NGtill II. Riksbanken har varit företrädd
förhandlingsdelegationen ii och arbetsgruppenexpertgruppema samt om

Chefenekonomiskt och samarbete, inklusive kapitalrörelser. förmonetärt
avdelningen innehaft ordförandeskapet för svenskainternationella har den

förhandlingsdelegationen i för frågor finansiellaNG II. Ansvaret om
EES-förhandlingama har dock i praktiken legat hos finans-tjänster i

marknadsavdelningen.
för Finansdepartementets interna beredning EG-relateradeFormerna av

frågor kommer sannolikt inte behöva förändras enbart det skäletatt attav
Sverige får ställning medlem i EG.som

Finansinspektionen

omorganisationnovember 1991 skedde Finansinspektionen.Den l en av
försäkringsav-avdelningar inrättades, kreditinstitutsavdelning,Fyra en en

finansmarknadsavdelning administrativ avdelning.delning, samt enen
kreditinstitutsavdelningen finns fyra stabsenheter. Redovisningsen-Inom

för redovisningsfrágor inom myndighetens tillsyns-heten helasvarar
för klagomâlshanteringen bliroriiråde. Konsumenträttsenheten attansvarar

verksamhetsfált. tilllikformig inom inspektionens Säkerhetsenheten har
uppgift bevaka såväl den fysiska säkerheten ADB-säkerhetenatt att som

tillfredsställande i banker och andra företag under inspektionens tillsyn.är
Analysenheten slutligen har bl.a. för bevaka utvecklingen inomattansvar

till inspektionen allEG. Avsikten analysenheten skall harär att attse
såväl generella EG-frågor särskilda EG-direktiv medinformation om som

till inspektionens ansvarsområde. Vidare har analysenhetenanknytning
från EG:s sida, i förstaför klarlägga hur de krav ställsatt somansvar

påverka Finansinspektio-inom för EES-avtalet, kommerhand attramen
de olika linjeenhetemaframtida arbetssätt. Det dockär ute somnens
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de löpande ärendena handläggs. Detta det frågaäroavsett om om
inhemska eller internationella frågor.

3.5 Former för samverkan

I Finansdepartementets EG-arbetsgrupp för finansiella tjänster har alltifrån
det bildades ingått företrädare för Finansinspektionen tidigaregruppen
Bank- respektive Försäkringsinspektionen och Riksbanken. För närvaran-
de inspektionen representerad iär med fyra Finans-gruppen personer.
inspektionen från vardera finansmarknads- ochrepresenteras av en person
kreditinstitutsavdelningen och två från försäkringsavdelningen.av

Inspektionens företrädare har, liksom övriga medlemmar i arbets-
före fåttsammanträdena arbetsmaterial från departemen-ta emotgruppen,

Bl.a. har EG-dokument rättsakter, kommissionsförslag,tet. antagnanya -
common positions distribuerats. Vid sammanträdet har sedanm.m. -
diskuterats exempelvis rättsakt borde ha relevans förom en anses
EES-avtalet, i månvad utsträckt tid för införlivande direktivet i svenskav

kunde befogad, och framställasrätt det borde yrkandenanses om om
särskilda övergângsarrangemang.

Mellan Finansdepartementet och Finansinspektionen förekommer
dessutom och löpande kontakter i frågor finansiellanära tjänster. Somom

följd detta informationsutbyte har inspektionens inställning i mångaen av
förhandlingsfrágor varit känd för departementet redan innan tagitsämnet

i arbetsgruppen. EG-arbetsgruppen har således inte varit forumendaupp
för samråd mellan departementet och inspektionen.

tidigareSom kan det förväntas arbetsgruppen, efternämnts att ett
svenskt inträde i EG, kommer få förstärkt roll vid Finansdeparte-att en

beredning integrationsfrågor. måsteDet emellertid ocksåmentets av
förutsättas löpande utbyte information mellan departementet ochatt ett av
Finansinspektionen kommer fortsätta jämsides med formelladeatt mera
kontakterna i arbetsgruppen.

3.6 Hittillsvarande erfarenheter och behov

Finansdepartementet

Enligt vad inhämtats från tjänstemän vid Finansdepartementetssom
finansmarknadsavdelning har samarbetet med Finansinspektionen i det
hittillsvarande integrationsarbetet fungerat bra. Den bedömningen har
gjorts rådande förvaltningsmodell, dvs. nuvarande fördelning arbets-att av
uppgifter mellan departementet och inspektionen, lämplig också förär

finansiellaarbetet med lagstiftningsfrâgor vid medlemskap i EG. Detett
förutsättshar departementet, liksom hittills, kommer för-att att ange

handlingspositionema och i förekommande fall mandat. Genom attge
ärendemängden i medlemskapsperspektiv kommer öka kraftigt ställsett att
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det, enligt den bedömning redovisats, krav snabbare ochsom en
effektivare dialog mellan departmentet och inspektionen. dettaFör kan det
komma krävas fonnaliserad ordning för samverkan och in-att en mer
struktionsgivning.

Från Finansdepartementets sida har vidare den bedömningen gjorts att
arbetsgruppen för finansiella tjänster, med referensgrupp,dess bör fortleva
vid svenskt medlemskap i EG. Uppfattningen arbetsgruppenärett att
behövs för departementet skall kunna förankra förslag lagstiftning.att om
Referensgruppen bör också fortleva för inhämta branschor-attsom organ
ganisationemas synpunkter i olika frågor. Så långt möjligt bör vidare ett
sedvanligt remissförfarande tillämpas inför införande svenskav ny
lagstiftning.

Enligt den bedömning redovisats från Finansdepartementet bör densom
beredningsprocess hittills tillämpats inom regeringskansliet i sambandsom

EES-förhandlingarnamed ändringarmed vissa kunna tillämpas iäven ett
medlemskapsperspektiv. Då ärendemängden, vad gäller EG-relaterade
frågor, bedöms öka markant, kommer detta troligtvis innebära attatt
beredningen inför förhandlingar, effektivitetsskäl, i högre grad kommerav

ske inom fackdepartementmyndigheter för ändamåletoch dessatt
arbetsgrupper.upprättade Vid medlemskap bedöms själva förhandlings-ett

arbetet dock i utsträckning komma ske direkt från respektivestörre att
fackdepartement.

Finansinspektionen

Det Finansinspektionens uppfattning införarbetet EES-avtalet harär att
fungerat bra. Dock bör samarbetet mellan departementet och inspektionen

delvis former vid framtida svenskt EG-medlemskap. An-ettges nya
ledningen svenskt medlemskap ställer betydligt kravär störreatt ett
såväl departementet inspektionen. Kontakterna måste bli ochtätare tassom

nivåeralla mellan inspektionen och departementet. in-Kravet
blirformationsutbyte då både departementets och inspektionensstörre

kontinuerligtledningar skall informerade vad sker i olikavara om som
kommittéer och arbetsgrupper. Samtidigt har i dessarepresentanterna

fortlöpande förhandlingsmandat underbehov riktlinjer ochavorgan
informationsutbyte skearbetets gång. Sannolikt måste enligt inspektionen

kontinuerlig basis.
Finansinspek-så effektivt möjligt förordararbetet skall bliFör att som

decentraliserade organisationbehåller denfrån svensk sidationen att man
föränd-några behovmedför intehar i dag. medlemskapEtt avsom man
redovi-arbetsfördelning.gällande Däremotringar som ovananser man,av

ochdepartementmellanoch formerna för samverkandialogenattsats,
förstärkas.behövermyndighet vid medlemskap ytterligareett

ifinansiella tjänsterområdet förEftersom normgivningsmakten inom
deltagandeförutsättsdelar delegerad till Finansinspektionenär ettstora
och övrigakontaktgrupperfrån inspektionens sida i alla de kommittéer,

tillsynsfrâgor. Detformer arbetsgrupper inom EG sysslar med ärav som
fyllaförutsättning för Finansinspektionen skall kunna utatt ram-en
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normgivning. nödvändigt förlagstiftningen med sin detDessutom är
för kunna fullgörainspektionen representerad i EG-organenatt attvara

uppgifter för hernlandstillsynen. För Finans-sina inom attramen
olikahela tiden skall ha tillgång till aktuell information iinspektionen

kontinuerligt och intesakfrågor måste delta i de olika EG-organenman
enstaka tillfällen.enbart vid
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4 J ordbruksområdet

Jordbruksdepartementet och Statens
jordbruksverk

4.1 Jordbruksverkets uppgifter

Statens jordbruksverk regeringens expertmyndighetär inom jordbruks-
området och för rennäringen. Verket skall följa och utvärdera utvecklingen
i jordbruket och vidta och föreslå regeringen nödvändiga åtgärder. Verket
skall bl.a. underlätta jordbruksnäringens anpassning till och utveckling på

fri inhemsk marknad, medverka i arbetet med internationella frågor ochen
förhandlingar, verka för rikt och varierat odlingslandskap medett en
biologisk mångfald och, i enlighet fastställdamed till attprogram, se
jordbrukets belastning miljön blir så liten möjligt verka församtsom

hälsotillstånd bland husdjuren.ett gott

4.2 EG-organ inom jordbruksområdet

Under rådet finns antal specialkommittéer vilka ärett sammansatta av
såväl tjänstemän från de enskilda medlemsländerna frånrepresentantersom
kommissionen. På grund det antal frågor anknyter tillstoraav som
förvaltningen den europeiska jordbrukspolitiken finns det för områdetav

motsvarighet till Coreper, Särskilda jordbrukskommittén SJK. Dennaen
kommitté och dess arbetsgrupper går igenom de flesta kommissionensav
förslag gäller jordbruksomrâdet och lägger fram ärendena för rådet.som
Enklare ärenden blir dock ofta i praktiken avgjorda i kommittén och
föreläggs rådet endast för formella beslut. Jordbruksärenden gällersom
harmonisering lagstiftning, veterinärfrågor, finansiella frågor ocht.ex.av
handel med tredje land, behandlas dock Coreper.av

Kommissionens stab tjänstemän för tillämpningen de beslutav svarar av
fattas rådet. jordbrukssektomInom handlar det bland densom av annat om

löpande förvaltningen marknadsregleringama, vilket inbegriper t.ex.av
fastställande storleken på exportrestitutioner interventionsköp.ochav -
Generaldirektorat förVI jordbruk med sina 000 anställda kommissio-är 1

direktorat.näst störstanens
För säkerställa hänsyn till varje lands särskilda förhållandenatt att tas

förvaltningensker jordbrukspolitikenefter rädgörande med förvaltnings-av
kommittéerna, förfarande II. respektive förvaltningskommittéI deltar
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från varje enskilt medlemslandtjänstemän och de arbetar under ledning av
tjänsteman från kommissionen. Det finns förvaltningskommittéer fören

marknadsregleringar och kommittéer arbetar med strukturfrâgor,som
skogsbruk, insatsvaror, hälso- och veterinärfrågor m.m.

finns rådgivande kommittéer för jordbruksfrågor, tillsattaHärutöver
antingen rådet eller kommissionen. I dessa producent- ochmöterav

förkonsumentintressen kommissionens tjänstemän diskutera aktuellaatt
frågor. Vidare finns rådgivande kommittéer för marknadsregleringar och
för strukturella och sociala frågor särskilda kommittéer för hälso-samt
frågor, veterinära frågor och insatsvaror.

Europaparlamentet finns för jordbruk.Inom särskild kommitté Dennaen
rådgivande både kommissionen och rådet.är

Ekonomiska och sociala kommittén företrädare från olikaI är grupper
i det sociala och ekonomiska livet företrädda. artikel 193 i RomfördragetI

särskilt företrädare för jordbrukare. Kommittén har särskildanämns
försektioner viktigare områden. Romfördraget föreskriver dent.ex. att

skall ha särskild jordbrukssektion, vidare del avsnitt 9.7.Ien se

Kommittéer kommissionenunder

indelade efterKommittéema generaldirektorat och kommittéerär av
för jordbruksområdet återfinns flertal förutomintresse under rubrikerett

agriculture. det följande redovisas de kommissionens kommittéerI av
inom jordbruksotnrâdet Jordbruksverket känner till.som

rådgivande kommittéerKommissionens

Rådgivande kommittén för sociala frågor rörande jordbrukare och deras-
familjemedlemmar kommissionens beslut 8785EEG,
Rådgivande kommittén för frågor rörande jordbrukets strukturpolitik-
kommissionens beslut 8783EEG,
Rådgivande kommittén för spridande information jordbruketav om-
kommissionens beslut 86200EEG,
Rådgivande veterinära kommittén kommissionens 8789EEG,beslut-
Rådgivande veterinära utbildningskommittén-
rådets beslut 781078EEG,
Rådgivande kommittén för skydd djur används för vetenskapligtav som-
bruk kommissionens beslut 9067EEG,

Rådgivande kommittéer för den organisationen markna-gemensamma av
den för:

spannmål kommissionens beslut 8770EEG,-
ris,-
griskött kommissionens beslut 8771EEG,-
tjäderfakött kommissionens beslut 8773EEG,-

kommissionens beslutägg 8774EEG,-
socker kommissionens beslut 8775EEG,-
råtobak kommissionens beslut 8778EEG,-
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färska och beredda frukter och grönsaker kommissionens beslut-
8779EEG,
vinodling kommissionens beslut 8780EEG,-
humle kommissionens beslut 8781EEG,-
silkesmaskar,-
levande och blomsterodlingväxter kommissionens beslut 8782EEG,-
utsäde kommissionens beslut 8784EEG,-
oljor fetter,och tvâ specialsektioner kommissionens beslut 87 87EEG,-

oliver och därav erhållnaa produkter
oljefrönb och därav erhållna produkter

mjölk och mjölkprodukter kommissionens beslut 8788EEG,-
lin och hampa kommissionens beslut 8790EEG,-
nötkött kommissionens beslut 8791EEG,-
får- och getkött kommissionens beslut 8793EEG,-
bomull,-
kork.-

Kommissionens förvaltningskommittéer

Förvaltningskommittéer för den organisationen markna-gemensamma av
för:den

spannmål,-
griskött,-
üäderfäkött och ägg,-
mjölk och mjölkprodukter,-
frukt och grönsaker,-
vin,-
socker,-

fetter,oljor och-
nötkött,-
produkter beredda frukt och grönsaker,av-
levande och blomsterprodukter,växter-
tobak,-
humle,-
utsäde,-
lin och hampa,-
torkat foder,-
får och getter.-

Kommissionens kommittéervetenskapliga

Vetenskapliga kommittén för veterinärmedicinska frågor kommissionens-
beslut 81651EEG,
Vetenskapliga kommittén för husdjurens näringsfysiologi kommissionens-
beslut 76791EEG,
Vetenskapliga kommittén för bekämpningsmedel kommissionens beslut-
78436EEG.
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kommittéerKommissionens ständiga

beslut 76894EEG,för fytosanitära frågor rådetsStändiga kommittén-
för ekologiskt jordbruk,Ständiga kommittén-

jordbruk,förökningsmaterial inomkommittén för utsäde ochStändiga-
66399EEG,rådets beslutträdgårdsnäring och skogsbruk

77505EEG,husdjursavel rådets beslutkommittén förStändiga-
jordbruksforskning,kommittén förStändiga-

kommissionens beslut 8776EEG,foderkommitténStändiga-
beslut 72279EEG,jordbruksstatistik rådetskommittén förStändiga-

veterinärkommittén.Ständiga-

Övriga kommittéer kommissionenunder

för jordbruksproduk-förvaltningskommittéemamellanGemensamt möte-
ter,

förvaltningskommittéema förmellanGemensamt möte-
frågor,agromonetära-

handelshindermekanismer,-
inom jordbruket,konkurrensvillkor-

kommissio-problemlantarbetarnas socialakommittén förGemensamma-
74442EEG,beslutnens

bokföringsupp-jordbruketsavseendeinformationssystemetKommittén för-
gifter,

strukturanpassnings- ocheuropeiska jordbruketsKommittén för-
garantifond,

förklassiñceringssystemettillämpningInspektionskommittén för av-
83471EEG,beslutkommissionensnötkreaturslaktkroppar vuxnaav

och rådetkommissionenlyder under bådekommitténRegionalpolitiska-
75185EEG,beslutkommissionens

kommissionensjordbruketinkomststöd tillFörvaltningskommittén för-
89768EEG,beslut

struktur kommis-jordbruketslandsbygdsutveckling ochförKommittén-
882052EEG.beslutsionens

hoc-kommittéAd

handelsmekanismerKommittén för supplementära-

kommittéer rådetunderochArbetsgrupper

jordbrukskommittén SJK,Särskilda-
lantbruksattachéer,Lantbruksråd och-

frågor,Agromonetära-
jordbruk,frågorFinansiella --

Jordbrukets struktur,-
Jordbruksforskning,-

jordbruk,Statistiska undersökningar --
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mjölkprodukter,ochMjölk-
Nötkött,-
Fårkött,-
Griskött,-
Ägg fjäderfä,och-

stärkelse,ochrisSpannmål,-
Potatis,-

isoglukos,ochSocker-
grönsaker,ochFrukt-

Blomsterodling,-
och fetter,Oljor-

Utsäde,-
Vin,-
Tobak,-
Humle,-

hampa,Lin och-
Silkesmaskar,-
Spritdrycker,-
Bomull,-
Ärter, foder,torkatochåkerbönorbönor,-

frågor,veterinäraochJordbruk-
Djurfoder,-

frågor,Fytosanitära-
förökningsmaterial,Utsäde och-

Codex-standarder,-
Livsmedel,-

frågor,Zootekniska-
veterinäraChefer för organ,-

livsmedelskvalitet.förStandarder-

ochJordbruksdepartementetEG-organ3 som
iföreträddabörJordbruksverket vara

börJordbruksverketochJordbruksdepartementetför varaUtgångspunkten
arbetsgrupperochkommittéeri allaskallSverige representeratatt vara

påverkaindirekt ärdirekt eller attchansenEndasakomrádet.inom att
detfall, närnågraarbetsfaltet i t.ex.kommittéarbetet, ävenimedverka om

Sverige.iskerproduktioninteolivolja, rörochsilkesmaskar somgäller
dessaocksåståndpunkterredovisaSverigeförviktigtdet attärDäremot
jord-EG:somfattasprodukternaeftersom gemensammaområden, av

GJP-ât-finansieringendärförberörsSverigeGJP. avbrukspolitik av
Enprodukterna.nämndadeockså noggranngärdema, nuavsersom

minstvilket inteangelägen,därförområden ärallabevakning av
för.beläggerfarenheterDanmarks ger
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Från jordbrukssynpunkt det inteär bara verksamheten under General-
direktoratet VI för jordbruk också verksamhetenutan under Generaldirek-

XVI för regionalpolitiktoratet betydelse.ärsom av
faktiskaDen representationen kan fullgöras nedresta tjänstemän ellerav

tjänstemän vid den svenska representationenav i Bryssel, allt beroende på
omständigheterna vid det enskilda tillfället. Det kan diskuteras det ärom
departementet, till vilket lantbruksråden vid representationen i Bryssel i
detta sammanhang räknas, alltid skall företrätt i arbetsgruppema.som vara
I princip bör normalt så fallet, också tjänstemän från fack-vara men
myndigheten, i detta fall främst Jordbruksverket, bör kunna företräda de-

efter vederbörlig instruktion.partementet Det kan i vissa fall heltvara
beroende tillgången på personal eller den aktuella frågans betydelse för
Sverige.

Statens jordbruksverk delar departementets uppfattning det viktigtäratt
Sverige skall ingå i alla kommittéeratt och arbetsgrupper inom verksam-

hetsornrådet.

4.4 Uppgifter och organisation i
integrationsarbetet

Jordbruksdepartementet

Jordbruksdepartementets uppgifter i arbetet inför EES-avtalet har varit att
samordna de olika delområden omfattas avtalet, nämligensom av
veterinära och fytosanitära frågor, däri inbegripet utsädesfrågor, lagstift-
ning på livsmedelsområdet, handel med vin och sprit, råvaruprisutjämning
för beredda livsmedelsprodukter, foderlagstiftning, liksom särskilda

på fiskets område. Däremot omfattas intearrangemang själva jordbruks-
och ñskeripolitiken GJP och GFP EES-avtalet. I medlemskaps-ettav
perspektiv dessaär områden aktuella för förhandlingar.senare

Jordbruksdepartementet har under EES-förhandlingama inte haft någon
särskild förhandlingsorganisation i mening chefenän förattannan
departementets internationella sekretariat i sin egenskap ordförande iav
undergruppen för jordbruk, fiske och livsmedel samordnat kontakterna
med berörda myndigheter och organisationer. Själva förhandlingarna har
dock, med undantag för förhandlingar bilateralt jordbruksavtal,ettom
bedrivits under Utrikesdepartementets handelsavdelnings ledning inom

för EFTA.ramen
Inför medlemskapsförhandlingarna med EG har organiseratman om

departementets beredningsarbete. Det har därvid varit betydelse attav
Jordbruksdepartementet fått större vid dessa förhandlingarett eget ansvar

vid EES-förhandlingama.än Två ledningsgrupper, för jordbruk ochen
trädgårdsnäring för fiske, båda under statssekreterarenssamt ordföran-en
deskap, har inrättats. Härtill kommer särskilda arbetsgrupper inomtre
området jordbruk och trädgårdsnäring. Av dessa avsedd förär frågoren

marknadsregleringar och priskompensation, förom direkta stödåtgärderen
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särskildfinnsfiskefrågor. Förmiljörelateradesanitära ochför ensamt en
arbetsgrupp.Också för jakt finnsarbetsgrupp. en

utlåtandeEG-kommissionensstuderauppgifttillharArbetsgruppema att
identifiera ochocksåskallmedlemskap. DeansökanSverigesöver om

Jordbruksdeparte-problem inomochfrågeställningarcentralakonkretisera
underlag tillmedmedverkasåledesskallArbetsgruppemaområde.mentets

i arbetsgruppemaArbetetställningstaganden.förslag tilldepartementets
slutligainför deti ledningsgrupperna,sedandiskuterasochredovisas

ställningslutligregeringenoch innani departementetberedningsarbetet tar
skallledningsgruppernaellerVarken arbetsgruppemafrågor.centralai

ståndpunktema.svenskadeformulera
EG-förarnbassadörsnivå harförhandlingschef utsettssärskildEn

ändring isker ingenjordbruksomrádet. Däremotinomförhandlingar
förhandlingsverksam-anledningmedlinjeorganisationdepartementets av

fördepartementetinomtidigaresakenhetemaheten somutan svarar
förhandlingssamordnare.sekretariatetinternationellamedsakfrågorna som

integration påkanEG-medlemskapperspektivetgällerdetNär ett enav
EG-frågor. Dettaochfrågornationellaförutsesnivådepartemental rentav

internationellt i dennationellt ochmellanskillnadnågoninnebär att
särskildriktningi denna ärbestå. Ettkommer attintemeningen steg enatt

såvälförsTill denna1993.januariden 1ñskefrågor inrättatsförenhet
ñskefrågor.internationellanationella som

betydandemedlemskapvidarbetetinnebärresurssynpunktFrån
tillinstruktionermed klarareseverksamhetomfattandeEnansträngningar.

delegationenmedsamordningliksom näratjänstemänrepresenterande en
återrapporte-Ocksåbedrivande.arbetetsförutsättning förBrysseli är en

betydandeemellertidharårenGenomfaktor.viktigblirringen en
vunnits DanmarkfrånOckså erfarenheternaarbete.sådanterfarenheter av

förriktlinjernaformagällerdetvägledningbetydande när attkan enge
framtiden.

Jordbruksverket

EG-frågoma hardel klartJordbruksverketsförhar angett attRegeringen
kunnaföranslagökadeockså fåtthar attVerketprioritet.högsta

innevarandeunderkommerVerketområdet.verksamhet påintensifiera sin
EG-frågor.medarbetaför20nyanställaår attatt personerca

dåorganisationoch den1991juliinrättades den 1Jordbruksverket som
medarbeteintensifieratpåinriktad mötagradi högbildades ettattvar

avdelninginternationellsärskildinrättadesBl.a.internationella frågor. en
djurfrågor.ochvissamarknadsfrågor växt-för såväl somansvararsom

intemationel-påaspekterolikasäkerställai syftebl.a.gjordes attDetta att
helhetssyn.tillskulle kunna vävasfrågor ensamman

EG-frågormedarbeteomfattandeemellertid ocksåskerSjälvklart ett
EG-igång rörprojekt20harVerketavdelningar.andra somcaute
frånpersonalinvolverarochomfattandemycketdessaFem ärfrågor. av

myndigheten.avdelningar påsamtliga
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EES- och EG-arbetet såledesutgör mycket och ökande deltungen av
verkets verksamhet. För säkerställa det inte skeratt något dubbelarbeteatt
och information till och frånatt kontakter blir såexterna enhetlig som
möjligt har också inom internationella avdelningen inrättats EG-ett
sekretariat fyra Någon dessa ingårpersoner. bl.a. iav personer
samtliga pågående projekt EG-området.

Verket arbetar alltså med matrisstruktur bestående den formellaen av
organisationen och projektgrupper skär igenomtvärs denna. Dettasom ger
organisationen flexibilitet och bredstor kunskapsbas.en

Inga särskilda beslutsprocesser har införts för hantera EG-frâgoma.att
Jordbruksverket har omfattande informationsverksamhet. Nären det

gäller EG-frågor lämnas bl.a. information till Sveriges lantbrukare via
länsstyrelserna. Verket också särskilt nyhetsbrev inter-ger ut ett om
nationella frågor och har kontaktertäta med Jordbruksdepartementet och
Utrikesdepartementets handelsavdelning.

4.5 Former för samverkan

Jordbruksdepartementet

Några särskilda riktlinjer för samarbetet mellan departement och myndig-
het har inte behövt dra Sedan många år tillbaka harman Statensupp.
jordbruksnämnd, arbetsuppgifter den julil 1991 övertogs Jord-vars av
bruksverket, fungerat utredningsinstans Jordbruksdepartementetsom en
i bl.a. internationella och handelspolitiska frågor. I detta avseende kan
förhållandet mellan departementet och nämndenverket jämföras med
Kommerskollegiums förhållande till Utrikesdepartementets handelsavdel-
ning. Under olika faser integrationssträvandena inom Norden ochav
Europa, liksom under tidigare och pågående GATT-förhandlingar, har ett

samarbetenära mellan departement och myndighet ägt i jordbrukspoli-rum
tiska frågor.

Det finns således, enligt Jordbruksdepartementet, god grund fören
fortsatt samarbete, något visats under EES-förhandlingamasenast ochsom

kommer betydelseatt också undersom stor medlemskapsförhand-vara av
lingama. Kontakterna är mestadels informella ibland formellamen ges
uppdrag med begäran konsekvensutredningar eller andra sakbe-om
dömningar. Jordbruksverkets uppgift administrator den svenskasom av
jordbrukspolitikens stödsystem givetvisär väsentlig betydelse iav ett
medlemskapsperspektiv. Verket har också många kontakter medegna
företrädare för intresseorganisationer och andra myndigheter, vilket är av
betydelse för vidare information till departementet.

Beredningen förhandlingsmandat kan skeett på varierandeav sätt,
beroende på sakfrågans omfattning och betydelse. Normalt sker förbe-
redande kontakter lägre tjänstemannanivå. Jordbruksverket medverkar
med sakunderlag inklusive statistik. Kontakter med andra berördatas
myndigheter. Härefter sker samordning mellan berörd sakenhet ochen
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komplikationerjuridiskaInnefattar ärendetsekretariatet.internationella
Utrikes-medhålls kontaktin. Parallellträttssekretariatetocksåkopplas

ytterligare någotOmhandelsavdelning.oftast med dessdepartementet,
förföredragningHärefter skerockså detta.kontaktasberörtdepartement är

Normaltjordbruksministem.fördärefterochstatssekreteraren anges
promemoria.förhandlingspositioneni en

Jordbruksverket

Jordbruksdeparte-medkontakterochjordbruksverk har näratätaStatens
mycketmeningenligt verketsmed departementet ärRelationemamentet.

Möjligenförändringar.behovegentligen ingetdärförsak finnsgoda. I av
detsiktEG-arbetet göraföljdvolymökningen tillkan den stora av

rutiner.formalisera vissanödvändigt att

behovocherfarenheterHittillsvarande4.6

Jordbruksdepartementet

utformningenförregeringendepartementet etthand harsista ansvaretI av
beredningsarbetetlöpandedetiförutsätterförhandlingsmandat. Detta

intresseorganisationer.ochmyndighetermedkontakter
med vilkensnabbhetdenframhållaskan ärintefaktorEn nogsom

kom-bådeställningstagandeförframmåste gentemotbeslutsunderlag tas
förkontakteroch andrasammanträdenrådet. Tätainomochmissionen

Jord-arbete.effektivtförförutsättningbeslutsprocesser är ettkorta en
tillarbetsförhållandensinautsträckningfår ibruksverket stor anpassa

uppgiftVerketsövrigt inletts.förkrav,dessa somsomprocessen
detbegränsas närkan kommasakfrågori olikasjälvständig instans att

verksamheten.policyskapande delendengäller av

Jordbruksverket

jordbruksstödet i dagnationelladetadministrerarJordbruksverketEftersom
Sverige vidEG-stödet tilladministrera ettävenkommaoch kan attantas

rollprincipiellaverketsviktigtdet övervägamedlemskap, är att mera
ochoch verkmellan departementkontakter ägersikt. De täta rumsom

till oklarhetledamöjligenkantjänstemänenskildamellansärskilt om
remissytt-viktdärförfrågor. Deti olika ärinställning attverkets avegen
sakfrågasaktuelltillmed hänsynlämpligtdettainhämtas ärranden när en

förfogande.står tilltiddenvikt och som
omständigheterna.efterfår bedömasinstruktionerformellaBehovet av

tilldärvidfårförhandlingsarbetetidigarefrån tasErfarenheterna vara.
politiskaregeringensförbetydelseSamordningen är största attav

effektivtfåframgång ochmeddrivasskall kunna ettintentioner genom-
kanrapporteringsrutinerochinstruktions-detaljeradeDeslag. sommera
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behövas får övervägas. Fullt klart är medlemskapet kräveratt stora
personella för det mångfacetterade EG-arbetetatt skallresurser kunna
bevakas fullt från svensk sida.ut

De hittillsvarande erfarenheterna för verkets del detnär gäller
samarbete med departmentet i internationella frågor hänför sig främst till

i OECDmöten och GATT. Där har det fungerat så verket fåttatt
dagordningen för sammanträde. i något dessaett för yttrande.av organ
Yttrandet har lämnats till departementet och i harregel därefter verkets
handläggare i sin expertroll till i fråga.mötet Oftastrest har det dåensam
varit frågor möten rörande olika varuomrâden, mejerivaror.om t.ex.

Enligt verkets uppfattning detär mycket viktigt verkets personalatt
i fortsättningenäven har möjlighet delta i olika slagatt expertgrupper av

för verksamheten fungera.skallatt
Företrädare för Jordbruksverket ingår i dag i den ledningsgrupp för

jordbruk och trädgårdsnäring inrättats på departementet undersom
statssekreterarens ordförandeskap och i de särskilda arbetsgruppertre som
också inrättats.

l framtiden det möjligenär volymökningen arbetsuppgifter medav
internationell anknytning kan leda till behov rutiner iettsom av nya
kontakterna mellan verket och departementet. Strukturen den statliga
förvaltningen i Sverige, med myndigheter och små departement,stora
medför förmodligen verkets tjänstemän i egenskapatt kommerexperterav

i utsträckning i kommittéarbete.att stor Det lär då exempelvisengageras
bli betungande för departementet skall formelltrepresentantema utsesom
inför varje enskilt Förmodligenmöte. måste vissa generella för-mer
ordnanden utfärdas.

När det gäller verkets kontakter med intresseorganisationer finnsm.m.
det i dag ganska väl utbyggt Verket harnät. knutit tillett sig råd-15
givande med för olika branscher och organisationer.representanterorgan
Dessa rådgivande har regelbundet sammanträden för informationsut-organ
byte och diskussioner.

Inte sällan det också i uppdrag från regeringen samråd skallanges att
ske med olika intressenter, Lantbrukamas riksförbund LRF.t.ex.

För närvarande kontakter från departementet ofta långttas ner i
organisationen Jordbruksverket. Detta kommer sannolikt bli falletatt

i framtiden.även Det blir då internt problem inom verket sprida denett att
information departementskontaktema upphov till. Jämfört medsom ger
vissa andra länder i Europa bör Sverige ha lättare lösa sådantatt ett
informationsproblem, eftersom vi här har sarnrnanfört myndigheter isom
andra länder friståendeär från varandra.
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Konkurrensområdet5

Näringsdepartementet och

Konkurrensverket

uppgifterKonkurrensverkets5.1

offentligi privat ochfrämja effektiv konkurrensKonkurrensverket skall en
konkurrenslagstiftningen,uppgifterna ingår tillämpaverksamhet. I att

offentligai denoch verka för ökad konkurrensföreslå avregleringar en
och i verketskonkurrenslagenVid tillämpningen densektorn. av nya
Internationellarättspraxis vägledande.övrigt skall EG:sarbete i vara

myndighetenden behörigaskall analyseras och beaktas. Somförhållanden
för tillämp-uppgifterkonkurrensområdet åläggs verket inompå ramen

EG:smedlemskap i EG,vid svensktEES-avtalet och,ningen ett avav
regelverk.

konkurrensområdetinomEG-organ5.2

kommittéer kommissionenRådgivande under

kommittéer på konkurrens-fem rådgivandefinns för närvarandeEGInom
kommissionen.samtliga underområdet,

rådsförordningenkommittéer finns iinrättande sådanaRegler om av
kon-artikel 85 förbudangående tillämpningen1762EEG motavnr

dominerandemissbrukoch artikel 86kurrensbegränsande samarbete av
406489râdsförordningen EEGiställning i Romfördraget samt nr

kommitté-de fem rådgivandeföretagskoncentrationer. Trekontroll avav
konkurrensreglema inomuppgifter tillämpninghar rör avsomerna

regleras ioch flyg ochsjöfart, landtransportertransportområdet
405686 och 397587.EEG 101768,rådsförordningama nr

enskildabehandlingenhar uppgifter vidrådgivande kommittéemaDe av
frånVidare konsulterasEG:s konkurrensregler.ärenden enligt experter

förbe-verksamhet vidkommittéernasmedlemsländerna i de rådgivande
bestämmelsergälla sådanalagstiftning. Det kanredelser somav ny
tillkännagivanden,ochförordningarkan beslutakommissionen t.ex.om,

kommissionenocksåexpertnivå skermotsvarande samråd närettmen
skillnaderfinnasFormellt torde dettill rådsförordningar.utarbetar förslag

lagstiftningsfrågor. Detenskilda ärenden ochbehandlingenmellan av
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förefaller de rådgivande kommittéemas roller i lagstiftnings-som om
sammanhang inte har reglerats förordningsbestämmelsergenom utan

har ad hoc-karaktär. Också nationella myndigheter rådfrågas isnarare
lagstiftningsfrâgor. Vidare hålls återkommande s.k. regeringsexpertkon-
ferenser.

En gång år hålls s.k. generaldirektörsmöte, dvs. mellanett möteper ett
konkurrensmyndighetemas generaldirektörer generaldirektören församt
kommissionens konkurrensdirektorat, Generaldirektorat IV.

Under EES-förhandlingarna företrädare för kommissionenuppgav att
de rådgivande kommittéema sedan år 1986 haft 400 ärenden till be-ca
handling. Endast i två fall hade majoritet medlemsländemasen av

haft mening kommissionen.representanter änen annan
Enligt förordningama får varje medlemsland iutse representanten

förordning 17-kommittén, tvä i vardera transportkommittéema ochav
eller två i koncentrationskommittén. Diskussionerna i kommittécma försen

på hög professionell och teknisk nivå, politiska övertoner.en utan
Innan den rådgivande kommittén konsulteras i ärende kan på begäranett

förhör hållas med det eller de företag ärendet Varje med-som avser.
lemsland får tjänsteman närvarande vidär sådana förhör.utse en som

Rådsarbetsgrupper

Efter det kommissionen överlämnat förslag till rådsförordningar finnsatt
för kommentarer från medlemsländemas konkurrensexpertersutrymme

sida. Expertmedverkan sker då i rådsarbetsgrupper, tillkallas vid varjesom
särskilt tillfälle.

Ekonomiska och sociala kommittén

Ekonomiska och sociala kommittén sig den årliga konkurrens-överyttrar
kommissionen lägger fram. I kommittén ingår medlem frånrapport som en

varje land.

5.3 EG-organ Näringsdepartementet ochsom

Konkurrensverket bör företrädda ivara

Danska organisationen EG-arbetetav

Den danska uppläggningen EG-arbetet inom konkurrensornrådetav ger
intressant information inför svenska överväganden hur vi skallom
organisera Följande har kunnat inhämtas det danskaoss. systemet.om

Direktören för Konkurrensrådet har till i samtligautsetts representant
rådgivande kommittéer. Den andra i transportkommittéemarepresentanten

Trafikministeriet. I praktiken deltar Konkurrensrâdets chef endastutses av
generaldirektörsmötet.i år, det s.k.möte I övrigt deltarett ersättareper

i kommittésamrnanträdena, regel flera tjänstemän. Konkurrensrådetsom
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låter, form intemutbildning, olika tjänstemän delta i kommitté-som en av
sammanträdena. Valet tjänstemän kopplas till det sakområdeav som
ärendet berör. Rollen den fasta för direktören faller påersättarensom
tjänstemän särskilt för internationella frågor.som ansvarar

När det gäller nationell medverkan i behandlingen enskilda ärendenav
ligger initiativet hos Konkurrensrâdet. sker således ingenDet genomgång
med sakansvarigt ministerium före och har intemötena representantema
några instruktioner från den politiska nivån. Däremot informeras det
berörda ministeriet och Utrikesministeriet i efterhand.

Normalt deltar tjänstemän från Konkurrensrådet vid behandlingsamma
lagstiftningsfrägor vid behandling enskilda ärenden. Föreav som av

deltagande i kommittésarnrnanträdena lagstiftningsfrâgor anordnas alltidom
förmöten. Lagstiftningsfrägor behandlas också i det danska specialudvalg
för konkurrensfrâgor i vilket förföreträdare näringslivet ingår.även

förslagVidare remitteras rörande ändringar i konkurrensreglema till ett
antal berörda organisationer.stort

rådsarbetsgrupperI tillkallas för lagstiftning på konkurrensornrådetsom
företräds Danmark normalt från lndustriministeriet,av en person en

från Konkurrensrådet frånoch Danmarks ständigaperson en person repre-
sentation i Bryssel. Utrikesministeriet har roll i rådets be-tyngreen

lagstiftninghandling beslutanderätten ligger kommissio-än närav ny
nen.

EG-organ Näringsdepartement och Konkurrensverket börsom vara
företrädda i

företrätt i olikaUtgångspunkten bör Sverige skall deattvara vara
finns inom konkurrensområdet. danska modellenEG-organ Den ärsom en

bra förebild vi hur skall organiseras.arbetetnär övervägernu
När det gäller behandlar enskilda ärenden framstår detgrupper som som

Konkurrensverket företrädagivet skall Sverige. Det klart olämpligtäratt
inblandning frånmed regeringskansliets sida i sådana frågor. Det innebär

förmöten med företrädare för departementet inte heller bör hållas införatt
dåsammanträden enskilda ärenden skall behandlas.

lagstiftningsfrágor diskuteras i rådgivande kommittéer börNär som
Konkurrensverket företrätt. kan också finnas skäl förregel Detvara

departementet medverka, bl.a. med hänsyn till meddelandeatt att av
förändringar dessa inomgruppundantag och överväganden om av ramen

lagstiftningen behandlas i dessa kommittéer.för den nationella
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Uppgifter5.4 och organisation i

integrationsarbetet

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet har för med konkurrensfrågor. Inomarbetetansvar
hör frågorna till för marknad och konkurrens.departementet enheten
integrationsarbete konkurrensomrâdet har haftDepartementets näraen

EG-arbetsgruppen förkoppling till den svenska och EFTA:s expertgrupp
konkurrensfrågor.

fåttDepartementsledningen har under EES-förhandlingarna regelbundet
arbetsläget. exempelvis varit aktuellt i sambandinformation Detta harom
skeden förhandlingsarbetet inför kontakter medmed viktigare i samt

politiker och tjänstemän inom EG.
för EG-arbetsgruppen för konkurrensfrågor,Enheten somansvarar

ingår företrädareingår i organisationen för integrationsarbetet. I gruppen
Utrikesdeparte-för Närings-, Justitie-, Finans- och Försvarsdepanementen,

ochhandelsavdelning, Marknadsdomstolen, Konkurrensverketmentets
knutits tillKommerskollegium. den referensgrupp arbetsgruppenl som

för näringslivsorganisationer och de fackliga organisatio-ingår företrädare
nema.

förberedelserna införhar hittills domineratsArbetet i arbetsgruppen av
behandling märksBland de frågor tagits tillEES-avtalet. som upp

konkurrensbestämmelsernade för EES-avtal relevantaidentifieringen ettav
för mellan EG och EFTA-län-EG:s regelverk och formerna samverkani
förhandlingarna svenskt EG-med-derna. Nu inriktas arbetet ettmot om

Underlag för förhandlingarna utarbetas.lemskap.
konkurrensfrågor behandlatsOlika information hartyper avav om

Utrikes-fram GrönböckerUnderlag har tagits till de s.k. somgruppen.
håller också kontakthandelsavdelning utarbetar. Gruppendepartementets

information deföretagens organisationer behovmed om nyaom av
till följd EES-avtalet.konkurrensreglema av

för konkurrensfrågor finns ytterligareFörutom EEG-arbetsgruppen en
nämligen arbets-leds Näringsdepartementet,EG-arbetsgrupp som av

Näringsdepartementetför närings- och energipolitik. Därutöver ärgruppen
arbetsliv ochföljande arbetsgrupper för integrationsarbetet:irepresenterat

regionalpolitik, handelspolitik,arbetsmiljö, integrationsrättsliga frågor,
livsmedel,handelshinder, frågor, jordbruk,tekniska immaterialrättsliga

informationsfrågorfiskegränskontrollfrågor, civilrättsliga frågor, samt
förbildatsNäringsdepartementet har samverkansgruppEuratom. Inom en

från berördingår handläggare varjeEESEG-frågor. I minstgruppen en
sekretariat.sakenhet och

för konkurrens-Inför EES-förhandlingama inrättades expertgruppen
uppgift bidra medhar varitfrågor inom EFTA. Gruppens huvudsakliga att

förberedelser avseendeEES-förhandlingama och vissaunderlag till göraatt
närvarandearbetar föruppgifter kommer ligga pâ ESA. Gruppenattsom

tjänste-hålls medinförlivandet EES-avtalet. Regelbundnamed mötenav
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från kommissionen. Gruppenmän har denna kontakt möjlighetergenom
under hand till kommissionen lämna ändringarsynpunkteratt som

i EG-reglema konkurrens. och med ESA börjar sittövervägs I attom
arbete faller dessa arbetsuppgifter till delen bort ochstörsta gruppens
arbete mäste inför EES-avtalets ikraftträdande. De arbetsupp-omprövas
gifter blir kvar tillbör del kunna ESA.övertasstorsom av

konkurrensfrágoma,Nya samarbetsstrukturer, berör arbetet medsom
kan vidare komma bildas under Gemensamma EES-kommittén.att

Konkurrensfrágorna har under EES-förhandlingarna till del fått sinstor
lösning arbete och den har, sin ställningtrotsgenom somgruppens
undergrupp till EFTA:s förhandlingsgrupp haft central betydelse.en

också varit mycket värdefull gäller kontakterna medDen har detnär
inom EG-kommissionen.tjänstemännen

årligaPå konkurrensornrådet finns nordiskt samarbete med bl.a.ett
bidrari vilka departement myndigheter medverkar. Danskarnaochmöten,

varje år med bl.a. EG-redovisning.en
EESEG-erfarenheter hittillsvarandePå myndighetsnivå har detav

Konkurrensverket.arbetet tagits till vid organiseringen detvara av nya

Konkurrensverket

i samband medKonkurrensverkets nuvarande organisation utformades att
för internationellainrättades juli demyndigheten den l 1992. Ansvaret

undersekretariat, direktfrågorna har lagts särskilt internationelltett
ingår i verketsverkschefen. Chefen för internationella sekretariatet

ledningsgrupp.
expertfunktion inomsekretariatet delsinternationella harDet en

funktion. expertfunktionenmyndigheten, dels operativ I svararen
utvecklingen, ståsekretariatet bl.a. för bevaka den internationellaatt som

sprida sådantill verket ochinternationell informationmottagare av
också andravidare till andra enheter. sekretariatet biträderinformation

frågaexempelvis iinternationella förhållanden,enheter med analyser av
uppgift för internationella sekretariateträttspraxis. viktig ärEG:s Enom

internationella förhållandenförfrågningar rörandebesvara externaatt
konkurrensområdet.

sekretariatetfunktion innebärInternationella sekretariatets operativa att
remisserexempelvisinternationell anknytning,handlägger ärenden med

och EES-avtalet.luftfartsavtalet Sverige-Norge-EGoch ärenden som avser
branchinriktade byråerna.frånbiträde desekretariatet kan därvid begära

EES-förhand-bl.a.samband medhar hittills iGeneraldirektören -
internationella arbetet.engagerad i deti grad varitlingarna hög-

igeneraldirektörendärvid biträttInternationella sekretariatet har en
fråninstruktionerpåkallatharmån EES-arbetetstabsfunktion. denI

generaldirek-tilldirekthar dessa gåttmyndigheten,regeringskansliet till
verksamhetenrörandeexempelvisslag,lnfonnation allmänttören. av mer

kanaliseratsoftadäremotharregeringskansliets integrationsarbetsgrupper,i
styrningenochAnsvarsfördelningeninternationella sekretariatet.via
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avseende EES-arbetet har inte följt andra principer de gäller förän som
myndighetens övriga verksamhet.

Förutom i den tidigare nämnda arbetsgruppen för konkurrensfrágor
deltar Konkurrensverket också i flera andra arbetsgrupper inom regerings-
kansliet, i för TBT-frâgor, finansiella tjänstert.ex. transporter,grupper

föroch jordbruk och livsmedel. Verket deltar också i beredningsgruppen
för Europafrâgor.

De krav ställs myndigheten vid medlemskap förutses siggöraettsom
fulltgällande redan i och med EES-avtalets ikraftträdande. Myndighetenut

kommer då fortlöpandeoch samverka med och pånära begäran biträdaatt
EFTA:s övervakningsmyndighet ESA vid dess tillämpning EES-avtaletsav
konkurrensregler. för denna samverkan förutsesAnsvaret komma liggaatt
pä internationella sekretariatet. Konkurrensverket kommer vidare att

frågori rörande regelutvecklingen inom EES pâ konkurrens-engageras
ornrådet. Därvid kommer samverkan med Näringsdepartementet haatt stor
betydelse. förutsesDenna samverkan dock inte medföra några risker när

fördet gäller den lagtillämpande nödvändiga,myndighet oavhängigaen
ställningen.

Vid EG-medlemskap kommer Konkurrensverkets samverkan medett
ESA med motsvarande samverkan med EG-kommissionen.ersättasatt en
I övrigt förutses inte några väsentliga förändringar förutsättningarna förav
verksamheten. Först erfarenheter vunnits verksamheten undernär av
EES-avtalet blir det möjligt bedöma det finns anledning förändraatt attom
organisationen den internationella verksamheten inför EG-med-ettav
lemskap.

för5.5 Former samverkan

Pâ grund den tidigare inriktningen arbetsuppgifterna pris- ochav av
konkurrensområdet har det varit naturligt för regeringskansli och
myndighet ha samarbete. har ocksåDetta kännetecknatnäraatt ett
EESEG-arbetet. Arbetet i arbetsgruppen och EFTA:s harexpertgrupp
varit styrande för departementets beredningsarbete. Ordföranden i den
svenska delegationen till undergruppen under förhandlingsgruppEFTA:s

har medverkatI i avstämningar med departementsledningen. Formell
instruktionsgivning har inte förekommit från departementets sida. harDet
hänt chefsförhandlama i EFTA:s för konkurrensfrágor haftatt expertgrupp
direktkontakter med den svenska delegationens ordförande i undergruppen.

Arbetsgruppens sammanträden har ofta varit medgemensamma
referensgruppen och erfarenhetsutbytet med främst näringslivets organisa-
tioner har varit värdefullt. olika i förhandlingarnaDe har kunnatstegen
förankras väl.
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5.6 Hittillsvarande erfarenheter och behov

Erfarenheterna den nuvarande organisationen för samverkan inomav
konkurrensområdet måste goda och den bör kunna bas förutgöraanses en

ordning framdelesden skall gälla för EG-arbetet. Några påpekandensom
måste dock det gäller ärendenas karaktär.göras när

Beredning enskilda ärendenav

Redan EES-avtalet kommer Konkurrensverket ha roll detnärattgenom en
sådanagäller ärenden rörande enskilda företag hanteras enligtsom

EES-avtalets konkurrensregler. blir fråga sådanDet här myndig-om
hetsutövning Konkurrensverket regeringen enligt kap. §ll 7av som
regeringsformen inte får lägga sig

Lagstiftnings- och policyfrâgor

regeringens uppgift formaDet den politik skall Sverigesär att styrasom
agerande i EES:s och EG:s olika En systematisk beredning medorgan.
olika intressenter påkallad lagstiftnings- policyfrågordet gäller ochär när
på konkurrensområdet. gäller hitta ordningDet snabb ochäratt en som
effektiv.

Arbetsgruppen för konkurrensfrâgor bör kunna hantera frågor om
svenska ståndpunkter och strategier. Gruppens arbete bör därvid till viss
del läggas och vissa tyngdpunktsförskjutningar börsättett nyttupp

förGruppen bör inom sitt mandat arbeta aktivt detgöras. närramen mer
gäller lagstiftningsfrågor policyfrågor. Ansvarsfördelningenoch mellan

medlemmar bör vidare tydligare. Representationen börgruppens vara
också och antalet medlemmar sannolikt begränsas. Konkurrens-överses
frågorna berör många sektorer i samhället och alla dessa intressen kan inte

företrädda i Arbetet i kan lämpligen kompletterasvara gruppen. gruppen
med sedvanlig beredning. Offentliga exempelmonopol ärgemensam

konkurrensfrâgorviktiga ligger i andra departement.som
Referensgruppen till EG-arbetsgruppen förutsättningarbör ha kunnaatt

förfungera hearing och remissbehandling. Representationenettsom organ
bör dock och strikt för närvarande.över änses vara mer

Vid sidan arbetet i EG-arbetsgruppen kommer snabba kontakter attav
mellanbehövas departement och myndighet. Dessa får skötas informellt.

Sveriges representation i inom ESAEG-kommissionengrupper

Sverige bör företrättHur i olika har redan berörts. Huvud-vara organ
regeln Konkurrensverket företräder enskilda ärendenSverigeär näratt
behandlas och departementet ocheller Konkurrensverket det gällernär
lagstiftningsfrågor.
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Regeringens instruktioner

för ombud i lagstiftningsarbete börInstruktionerna den är.som vara
förmöten hållas.för närvarande. Vidare bör regeltydligare än som

aktivt hjälpa tillfasta representation i Bryssel börSveriges sättett
föra fram svenska ståndpunkter.med att

Regelgivningen på hemmaplan

konkurrensområdet kommer fortlöpandeEESEG-utveckling reglerna pâav
genomförande Riksdagen, regeringskansli-kräva åtgärder för i Sverige.att

för-berörda lagändringar,och myndigheterna kommeret att vara
för måsteriktlinjer förvaltningsnivâ beslutenordningar, m.m.. Rätt

inombör dock framhållas utvecklingen rättsaktemabestämmas. Det att av
införlivningsarbete.EESEG inte bedöms något särskilt omfattandege

förändringar iKraven pâ information till marknadens aktörer om
regelverket kommer omfattande återkommande.ochatt vara



Del II 1671993:80SOU

Socialförsäkringsområdet6
ochSocialdepartementet

Riksförsäkringsverket

uppgifterRiksförsäkringsverkets6.1

administra-och tillsynenRiksförsäkringsverket RFV leder överutövar
Verksamhets-och bidragssystemen.försäkrings-de allmännationen av

sjukförsäkring meddvs.försäkringen,omfattar bl.a. den allmännaområdet
folkpensionering, tilläggspensio-föräldraförsäkring,tandvårdsförsäkring,

delpensionsförsäkring ochbostadstillägg,kommunalanering samt
Verketbidragsförskott.barnbidrag ocharbetsskadeförsäkring, allmärma

yrkesskadeärendenrörandeuppgifter, bl.a.handläggandeockså vissahar
ochSocialdepartementetsfonder. När det gällerförvaltning vissaoch av
tillkartläggningen begränsatsharintegrationsarbeteRiksförsäkringsverkets

socialförsäkringsomrâdet.inomomfatta verksamhetenatt

socialförsäkringsomrâdetinomEG-organ6.2

Rådet

för socialaarbetsgruppStändigrådet finns under Coreperbeslut iInför en
socialförsäkringsorrtrådetinomförslag från kommissionenfrågor. De som

normalt först i dennabesluta behandlasomfattning rådet skallsådanhar att
STUPP-

socialförsäkringsontrådet sker isamarbete inomHuvuddelen EG:sav
till-för skötahar inrättatskommissionen. DennaAdministrativa att

tillämpningenEEG 140871rådets förordningarlämpningen avomnrav
derasegenföretagare elleranställda,social trygghet förförsystemen

14087förordningentillämpningen57472familjemedlemmar och avom
då anställda ochsocial trygghetförtillämpningenreglerasDär systemenav

kommissionenAdministrativagemenskapen.flyttar inomegenföretagare
brukarlands regering. Dessutomför varjeföreträdarebestår enav

varjeland delta vid möte.ytterligare 2-4 personer per
år. Vid dessaordinariekommissionen har fem mötenAdministrativa per

gäller tillämpningensåväl vadallehanda frågor,behandlasmöten av
gälla tolkningarfrågor. Det kanadministrativaförordningama rent avsom

Admini-praktiska förfaranden.utseende ellerblankettemasregelverket,
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strativa kommissionens arbete resulterar i beslut medlemsländernasom
förväntas följa, besluten inteäven formellt bindande. Dåär EES-avta-om
let i kraft kommer bl.a.trätt dessa beslut ha betydelse också för denatt

försäkringen.svenska I Administrativa kommissionen utarbetas i praktiken
kommissionens förslag till rådet ändringar i förordningama EEGom nr
140871 och 57472. Genom EES-avtalet får EFTA-ländema observatörs-

i Administrativa kommissionen. Avsikten därigenomstatus förberedaär att
det beslutsfattandet. Utöver ordinarie har Administ-mötengemensamma
rativa kommissionen fem år förmöten olika arbetsgrupper, medper
deltagande samtliga medlemsländer. Här förbereds ändringar i ochav t.ex.
tillägg till förordningar olika delområden socialförsäkringen.av

Till Administrativa kommissionen knuten Revisionskommittéär en som
undergrupp. Den delär Administrativa kommissionen och dessen av
verksamhet regleras i beslut Administrativa kommissionen fattat.ett som
Även där deltar samtliga länder i gemenskapen. EG-förordningama
förutsätter de förmåner till i landatt detänettsom annatges en person
där han försäkradär skall betalas försäkringslandet. Revisionskommit-av
téns uppgift beräkningarär göra kostnader och avgifter. Kommitténatt av
skall sammanställningargöra ekonomisk information och bokslut. Denav

Ävensammanträder gånger år. i denna kommitté får EFTA-län-tre per
dema EES-avtalet observatörsstatus. Kontakter med andragenom
myndigheter eller kan behövas. Skälet i Revisionskom-är attorgan man
mittén beräkningargör och granskar bokföringsmaterial teknisk art.av
Utöver denna kommitté finns ytterligare undergrupp till Administrativaen
kommissionen. Det den informationsöverföring-är sysslar medgrupp som

mellan länderna. Detta arbete har gått i kallad TESS.en nu upp en grupp
dennaI sysslar med utformning blanketter elektroniskgrupp samtman av

överföring information. framtidenFör kan det tänkas ytterligareav att
undergrupper ad hoc-karaktär inrättas.av

Enligt artiklarna 82 och 83 i förordningen EEG 140871 skall det
finnas rådgivande kommitté för migrerande arbetstagares socialaen
trygghet. Denna kommitté består företrädare för medlemsstaternasav
regeringar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Den
sammanträder minst gång året och har till uppgift begäranatt,en om

kommissionen eller initiativ, utreda frågor uppkommer videgetav som
tillämpningen de förordningar finns inom området social trygghetav som
artikel i Romfördraget.51 Kommittén skall också yttranden tillavge
kommissionen vad gäller ändringar i nämnda förordningar.

6.3 EG-organ Socialdepartementet ochsom

Riksförsäkringsverket bör företräddavara

i

Vid EES-avtal kommer Sveriges, liksom de övriga EFTA-ländemasett
observatörer, få delta vid Administrativa kommissionens Närmöten.att
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från Sverige därutgågäller Revisionskommittén kan ävendet attman
behöva spela aktiv roll.kommer att en

naturligtvis delta ikommer Sverige ännu störreVid medlemskap attett
Även TESS,i arbetsgruppenbåda verksamhet.omfattning i dessa gruppers

informationeffektivisera utbytetuppgift påskynda ochär att somavvars
socialförsäkringsärenden, kommerför handläggningenbetydelsehar av

Sverige delta.att
arbetsmarknaden blir aktuellkommittén förrådgivandeDen parterna

regeringarna utseddaingårmedlemskap. Därförst vid representanterett av
arbetsmarknaden.organisationer påför

frånnågonnormaltrådet bemannasför sociala frågor underGruppen av
hemifrån.sakkunnigaförstärkt medrepresentationen, oftaständigaden

socialförsäkrings-inomöverblickbart antalalltsåfinnsDet ett grupper
främstenligt departementetEG-sidanBegränsningarna ärområdet. av

aktuell.tolkfrågan ständigtoch lokalmässig Dessutom ärpersonell natur.
socialförsäkringsfrågoma kanitill komplexitetenMed hänsyn man

svenskadenbelastningenutgå frånSocialdepartementetenligt att
kommermyndigheterna,regeringskanslietsåväl iadministrationen, som

ochkompetensställas påkrav kommerbetydande. Storabli attatt
deltar.hos demflexibilitet som

iorganisationUppgifter och6.4

integrationsarbetet

Socialdepartementet

SocialdepartementetsbevakasfrågornasocialpolitiskaallmännaDe av
karaktärkonkretfårSå frågornasekretariat.internationella snart en mer

specialistfunktionenförin. fårrespektive sakenhet Denkopplas svara
fungerarrörlighetfrågordet gällerområde. Närrespektive personersom
svenskaför denordförandeSocialdepartementetförföreträdare som

Bryssel.förhandlingar ividdelegationen
hälsopolitiskaför social- ocharbetsgruppharSocialdepartementet en

enheterför samtligaingårinför EG. I denfrågor representantergruppen
medreferensgruppknutenTill arbetsgruppen ärpå departementet. en

dessaorganisationer. Enochför myndigheterolika avrepresentanter
Riksförsäkringsverket.myndigheter är

Åtskilligt siktekommissionenAdministrativai framför alltarbetet tarav
andramed deöverenskommelserträffaellerfatta beslut attatt

och,medlemsländernaförbindandesedanBesluten blirEG-ländema.
förbindande äveninhemsk beslutsprocessefter vissEES-avtalet,enligt

svenska ärformellt detregeringen ärinnebärSverige. Det somatt organ
förankradedärförfattas måsteBesluti vararepresenterat somgrupperna.

Riksförsäkringsverketfrånkommerdeltagarnai departementet, även om
komplexiteten dessafrågor ochMängdenförsäkringskassa.någoneller av
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leder till måste söka kompetens och arbetskraftatt också utanförman
departementet.

När det gäller förhandlingsfrågor har Socialdepartementet och Riksför-
säkringsverket tillsammans deltagit i den undergrupp för socialförsäkrings-
frågor arbetat under förhandlingsgrupp III i EES-förhandlingama. Isom

har ingått två för departementet ochgruppen representanter en repre-
för verket. Underlag för förhandlingar formisentant till bilagortexterav

har Riksförsäkringsverket regelmässigt levererat för arbetet im.m.
Täta kontakter har också förekommit i olika frågorgruppen. som

aktualiserats under förhandlingsarbetets gång.

Riksförsäkringsverket

För Riksförsäkringsverkets del förefaller det rimligt företrädare föratt
departementet medverkar i de flesta sammanhangen ocksåattmen
Riksförsäkringsverket deltar. När det gäller Revisionskommittén bör någon
från verket delta. Dessutom kommer det krävas kontakter medatt
intresseorganisationer, framför allt Landstingsförbundet. Det handlar här
i utsträckning beräkningsarbete och liknande. Emellertidstor ärom
besluten sådan de måste nationellt förankrade. I delart attav vara en
arbetsgrupper, de behandlar informationsfrågor, deltagandett.ex ärsom

expertkaraktär.mer av
Riksförsäkringsverkets organisation sådan det finnsär antalatt ett

enheter har huvudansvar för de olika försäkringsområdena. Detsom
innebär frågor pensioner, bidrag respektive sjukförsäkring liggeratt om
olika enheter. Dessa enheter har totalt för sitt försäkrings-ett ansvar
område. Man för genomförande reformer, systemutvecklings-svarar av
arbete, författningar Den nuvarande hanteringen socialförsäkrings-osv. av
konventioner dock samladär verkets internationella sekretariat. När det
gäller genomförande och tillämpning EES-avtalet kommer detta ske iav

Ävenlinjen. vid medlemskap i EG måste frågorna hanteras där deett
hanteras i dag, dvs. sakenheten, där sakkunskapen finns. Det innebär

Riksförsäkringsverket inte har någon speciell EES-funktion,att varjeutan
försäkringsområde självt för tillämpningen sin del EES-avta-svarar av av
let. Vidare verkets ambitionär så del ärendehandläggningenatt storen av

möjligt skall ske försäkringskassoma, alltså inte i Riksförsäkrings-som
verket. Vad gäller ärendehandläggningen kommer förändringar ske. Detatt
kommer exempelvis EES-avtalet inte längre alltid aktuelltattgenom vara
med kvittning sjukvårdskostnader mellan länderna fallet enligtärav som
dagens konventioner. Vid EG-medlemskap kommer den volymenett stora

ärenden kompetensproblem,utgöra sannolikt kommeratt ettav attsom
medföra behov såväl rekrytering ytterligare uppbyggnadexternav som av
kompetens. I dag EG-arbetet koncentreratär till fåtal vilketett personer,

organisationen sårbar.gör
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samverkanförFormer6.5

erfarenhetharRiksförsäkringsverketoch storSocialdepartementet av
alltframförtillanslutningiinternationella frågorgällerdetsamverkan när

tillämp-det gällersocialförsäkringsomrädet. Närinomkonventionema
enligtEG-medlemskap kommerochEES-avtaletningen manett senareav

Riksförsäkrings-tillfrågorflerlämnaförmodligen överdepartementet att
uppgörelserdepåSamtidigt ställs kravetbehandling. att somförverket

tänkbarregeringskansliet. Enförankrade imästenaturligtvisträffas vara
kanverketochdepartementet attmellanarbetet varauppdelning av

tillämpningen görsmedanregelutformningenförfår stådepartementet
huri dagsvårt sägadock stortRiksförsäkringsverket. Det är attinom

Socialdepartementetmedge.kommerregelverkEG:s atttolkningsutrymme
samverkansformernaemellertid inteRiksförsäkringsverket kan attoch se

verketochproblem. Departementetnågotblikommersådana stortattsom
kontakternaEG kommersig ibemannatväl harsigföreställer näratt man

ochrationelltutvecklaskunnamyndighet ettochdepartementmellan att
praktiskt sätt.

mellansamarbetethargenomförtshittillsförhandlingsarbetedetI som
ochVerketinformellt.varitRiksförsäkringsverketochdepartementet

igenomdiskuteratmedförehar mötena motparternadepartementet
olikaför dematerialochunderlagframtagitochdagordningarna

vaddvs.hållningen,svenskadenocksåharManpunkterna. resonerat om
förAnsvaretåstadkomma.fram försökavi skalloch vadskall föravi

ordförandeskapet harsvenskadetochförhandlingsverksamhetensjälva
för departementet.företrädareankommit

ellerhandläggareochpå departementethandläggaremellanKontakter
formlöst.ochfrekventmycketskerRiksförsäkringsverketiandra personer

försäkringsområdet.rådertraditiondenföljer verketHär som

behovocherfarenheterHittillsvarande6.6

Socialdepartementet

framtidenidet ävenärarbetsgruppdepartementets attErfarenheterna av
EESEG-idiskussionerförsådanfinnasbör gemensammagruppen

vilkaintresseorganisationema,medkontakternagäller ävenarbetet. Detta
referensgrupp.ske ifortsättningsvis börockså en

för-personellbehövabedömsorganisationinternaDepartementets
tjänste-vissaskebörEG-medlemskap. Detta attvidstärkning genomett

ideltartjänstemändedag harEG-frågor. Iför enbart somavdelasmän
arbetsuppgifter. Detandrasidanviduppgiftendenintegrationsarbetet av

bedrivsEG-arbetethuriblir insattatjänstemänsamtligaviktigtdockär att
samarbetet.utvecklingentillbidramöjlighetsjälva avdärmedoch attges

organisa-departementetsförändranödvändigtintebedöms attDet som
EG-medlemsskap.vidtion ett
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Riksförsäkringsverket

Erfarenheterna integrationsarbetet hittills är goda.av Kontaktema med
departementet har fungerat smidigt och har haft bra samarbete. Ettettman
problem har emellertid varit kapaciteten, såväl inom departementet som
inom verket. Det har varit svårt få tillräcklig tid för ordentligtatt att
förbereda de arbetsuppgifter skall utföras. Inom verket har dettasom nu
förbättrats fler deltagitatt i arbetetgenom och därmed fåttpersoner
erforderliga kunskaper.

Samtidigt ökning antaletatt ärenden vidser medlemskapman en av ett
kommer medföra behov såvälatt ytterligare kompetensuppbyggnadav som

Ävenrekrytering. inomextern regeringskansliet väntas medlemskapett
visa pâ behov förstärkningar. Utvecklingen kommerav sarmolikt gå mot

även andra fackdepartementatt i större utsträckning i dag kommerän bli
berörda. Det gäller Finansdepanementet påt.ex. grund de stats-av
finansiella konsekvenser tillämpningen socialförsäkringsför-som av
ordningarna kan få.

Samarbetet med EG-kommissionen och EFTA-sekretariatet har enligt
Riksförsäkringsverket varit mycket bra och positivt. Emellertid har den
begränsade kapaciteten beträffande sekretariatsresurser och även lokaler
försvårat arbetet.
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Sveriges Riksbank7

i EG-arbetemedverkanRiksbankens7.1

förutsättningarnariksdagenmyndighet under ärRiksbankenEftersom är en
inte desammaRiksbankenregeringen ochmellansamarbetetför som

be-tidigareförvaltningsmyndigheterderegeringen ochmellan som
skrivits.

myndig-och dessmed regeringensamverkanRiksbankensförFormerna
relationerfrån desig därmedskiljersakornrådeninomheter gemensamma
behandlasövrigtiförvaltningsmyndigheterochdepartementmellan som

uppmärksammasocksåsammanhangbör i dettautredning. Det atti denna
mellaninternationellt samarbetereguljärtmedverkar iredanRiksbanken

fortsätta,kommer ävensamarbeteDettai olikacentralbanker attorgan.
ideltaockså kommerEG-medlemskapsvensktvidRiksbanken attettom

Riksbankenscentralbanker.EG-ländemassker mellansamarbetedet som
detförbetydelsecentralbankerEG-ländemas ärmedsamarbete av
vidbeaktasvilket börEG-fora,i andraagerandetnationella även

ansvarsområde.Riksbankensfrågor inomsamordningen av
EG kommermedlemskap isvensktvidmedverkan attRiksbankens ett

RiksbankenmåsteförhandlingarnaInför självai olikautvecklas etapper.
områdendepositionersvenskautarbetamedi arbetetdelta somatt

Riksbankenfält kommerdettaverksamhetsfält. Inombankensberör
iträdermedlemskapförhandlingsarbetet. Närimedverkadärefter ettatt

EG-i olikadeltagandeuppgifteroperativakraft tillkommer genommera
området,radikalt det monetäraförändrasEG-samarbetet senareorgan.

Deförverkligas.EMUunionenochekonomiska monetäradennär
dockberörsfunktionerRiksbankensförkonsekvenserna häravförväntade

utredning.i dennakortfattatendast helt
vilkablirEG-medlemskapinförställning tillfrågorViktiga ettatt ta

samrådsformeroch vilkamedverka iRiksbanken börEG-organ somsom
ärenden. IEG-relateradeförförvaltningensvenskai denetablerasbör

förinomRiksbankenuppmärksammassammanhang bördetta att ramen
central-samarbete mellaninternationelltreguljärtuppgifter ingår isina ett

kommersamarbetebredautanför EG. Detta attsåväl inombanker, som
EG-medlemskap.vid svensktfortsätta även ett

kortfattatendastEES-avtalet berörsföljdtillmedverkanRiksbankens av
aspekterriksbanksinternaavhandlas härhellerutredning. Intei denna

förberedas.utvecklingen börhur
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7.2 Riksbankens uppgifter

Som förgrund denna genomgång kan Riksbankens uppgifter hänföras till
följande kategorier:tre

Riksbanken beslutar och genomför penning- och valutapolitiken.om
Inför beslut vikt inomstörre detta område skall samråd äga medav rum
finansministem. Riksbanken deltar också i internationellt monetärt
samarbete, inom Internationella valutafondent.ex. IMF och Banken
för internationell betalningsutjämning BIS. Om kredit- eller valutareg-
leringar skulle komma aktualiseras, involveras Riksbankenatt i
beredning och förvaltning sådana system.av

2. Riksbanken har till uppgift stabilitetenvärna i det finansiellaatt
Detta sker på flera olikasystemet. Riksbankensätt. bl.a. tillsynutövar

vissa delaröver finansiellade marknaderna. Riksbanken övervakarav
också särskilt betalningssystemet och kan vid behov likviditetsstödge
för säkra stabiliteten i Utifrånatt dessa funktioner harsystemet.
Riksbanken vidare bidra med specifika synpunkter på utformningenatt

den finansiella lagstiftningen och andra förhållanden förvikt detav av
finansiella stabilitet.systemets

Riksbanken bedriver även antal centralbankstekniska verksam-ett
heter. I dessa ingår bl.a. sammanställa och finansiellatt monetär
statistik betalningsbalansstatistik och församt betalnings-att ansvara
medelsförsörjningen.

7.3 EG-organ inom sakområdet

Ecøfin enligt Romfördraget för bl.a. samordningen ekonomisk-ansvarar av
politiska frågor inklusive internationellt monetärt samarbete samt
finansiell lagstiftning. Centralbankema deltar i rådets möten.

diskuteraInformella Ecofin-mäten anordnas för frågor inom Ecofimsatt
område formella beslut fattas. Centralbankemautan dåatt är representera-
de centralbankschefema.genom

Monetära kommittén bereder ekonomisk-politiska frågor inför Ecofin-
Detta arbetemöten. inkluderar frågor det europeiska monetäraom
EMS för samarbete bl.a. växelkurs-systemet och valutakursjusteringar

EMU-förberedelser. Vissa funktioner skötssamt självständigtmera av
Monetära kommittén. Centralbankema deltar med respektive andremän.
En ställföreträdarkommitté förbereder Monetära kommitténs ochmöten
kan hantera vissa frågor kommittén. Centralbankema därär represente-
rade avdelningschefsnivâ.

Coreper bereder tillsammans med sina undergrupper bl.a. finansiella
lagstiftningsfrågor för Ecofin. Experter från Centralbankema deltar i de
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centralbankemasinombehandlar frågorarbetsgrupper ansvars-som
områden.

konjunkturanalyser mednationellasamordnarNationalbudgetgruppen
rådet.diskussioner iinföravseendentekniskaianalyserkommissionens

i dennacentralbankemafördeltarNormalt grupp.representanter
långsiktiga ochEPC berederkommitténEkonomisk-politiska mera

landexaminationerocksåutförEcofin. Denförfrågorstrukturella som
central-flestaverksamhet. Dekommitténskomplettering till Monetära

kommittén.Ekonomisk-politiskaideltarbanker
ingaharrådetCentralbankschefskommittén har inrättats menav

samordningenbidra tillskallbeslutsfunktioneröverstatliga avutan
nivåerolikaförberedspolitik. Mötenamedlemsländemas monetära av

avdelningschefcentralbankschef ochställföreträdarekommitté viceen
tillsynsfrägor.ochvalutapolitikpenningpolitik,förunderkommittéersamt

underkommitté.i varjenormaltland deltaravdelningschefertillEn tre per
respektivefrånförekommande falldeltar i äventillsynsgruppenl personen

valutapolitiskaUnder dencentralbanken.utanförtillsynsmyndighet
samordning.förochövervakningförfinnsarbetsgruppen gruppergrupper

förvaltningsrád för FecomocksåCentralbankschefema möts som
vissaadministrerarsamarbetsfonden trans-Europeiska monetära som

i EMS.centralbankernamellanaktioner
Centralbankschefs-underfinnsunderkommittéemanämndadeFörutom

och central-finansiellaför olikaantal arbetsgrupperkommittén även ett
statistik, betal-betalningssystem,omfattarfrågor. Dessabankstekniska

redovisning.ochinformationssystemningsmedel,
januariden lpreliminärtskallEMIinstitutetEuropeiska monetära

Centralbankschefskommittén medfunktionerde1994 överta som
i dag.harFecomundergrupper samt

betalningsbalans-statistikfinansiellochKommittén för samtmonetär
Euro-endast ha Eurostathittillsinteframgentstatistik kommer attsom

Central-Luxemburg ävenistatistikkontor utangemenskapernaspeiska
i EFTA-Centralbankemahuvudman.bankschefskommitténEMI som

arbetet iihuvudkommittén och deltariobservatöri dagharländerna en
statistikförCentralbankschefskommitténs arbetsgruppundergruppema.

finansiellastatistik förproduktionensamordnakortbörjar inom att av
få ännu störrekommerbetalningsbalans. EMIoch ettmarknader att ansvar

omrâde.dettaCentralbankschefskommitténän
kommitté-antalfinnsfinansiella sektornrörande denlagstiftning ettFör

ledning.ellerkommissionenunderslagolika annanaver
församrådsorganbådefungerarbankkommitténRådgivande ett nyasom

kommitté enligtrådgivandeochlagstiftningfinansielltillförslag som
direktivavseende allabefogenheterexekutivamedförfarande l mera

avdelningschefsnivä,representeradeCentralbankerna ärbankområdet.
departement.ansvarigaochtillsynsmyndigheterjämte

Försäkrings-försäkringssektom utövasförfunktionerMotsvarande av
deltar.dock intecentralbankemadärkommittén,
Värdepapperskommittén inrättasskallvärdepappersmarknadssektomFör

i denna.deltacentralbankema kommermedräkna attkanoch attman
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Det finns ytterligare några kommittéer verkställighetsstadiet inom det
finansiella området, centralbankema deltar normalt i dessa.men En
kommitté där centralbanker är representerade Kontaktkommitténär för
penningtvätt, samordnar insatserna penningtvätt,som dock hamot utan att
någon direkt verkställande funktion.

l förberedelser frågor kan föranleda förslag från kommissionenav som
lagstiftning eller samordning mellan EG-ländemaom ny tillsätts oftaarman

ad hoc-expertgrupper med deltagande från medlemsländerna.experterav
Centralbankemas medverkan i arbetsgruppema beror på vilket sakomrâde
det gäller. För centralbanker viktiga frågor behandlas för närvarande i

för inlåningsförsäkringexpertgrupper och för finansiella koncerner.
Härutöver finns mindre antal frivilliga kommittéer,ett dvs. samråds-

fora direkt koppling till EG:s lagstiftningsprocess.utan Som exempel kan
nämnas två för betalningssystemfrågor med medverkangrupper av
centralbanker. Ett exempel Kontaktgruppenär för banktillsyn.-annat
myndigheter, där centralbanker deltar i den mån de har föransvar
banktillsyn.

Det förtjänar nämnas huvudansvaretäven för den finansiellaatt om
lagstiftningen ligger hos kommissionen och dess kommittéer och arbets-

medverkar Centralbankschefskommitténävengrupper och dess expert-
med synpunkter på EG:s finansiella lagstiftning.grupper

7.4 Synpunkter på Riksbankens representation
i EG-organ och i svenska samrådsorgan

Riksbankens representation i EG-organen och i de svenska samrådsorganen
utgår från de olika verksamhetsområden inledningsvis nämnts.som
Tidtabellen dock inteär densamma alla områden.

När det gäller penning- och valutapolitik ändras förutsättningarna
allteftersom fortskrider valutapolitisktnärmare samarbete,processen mot
medlemskap och slutligen EMU. l detta avsnitt beskrivs Riksbankens
behov representation i olika faser.av processens

På området finansiella tjänster har den svenska anpassningen till EG-
reglema i redan genomförts. När EG-medlemskapstort föreligger blirett
uppgiften löpande påverka lagstiftningsprocessenatt och efter handatt
införa och tillämpa lagstiftning. Förutsättningarna för det nuvarandeny
remissförfarandet kommer under dessa förhållanden förändras avsevärt.att

Det viktär samarbetsformema såväl i Sverigeatt i EG-organenav som
blir sådana möjligheterna för Riksbankenatt i god tid föra in central-att
banksmässiga överväganden i den finansiella lagstiftningen bibehålls. Detta
förutsätter Riksbanken får tillfälle direkt följaatt frågor inom sittatt
verksamhetsområde inom EG:s olika kommittéer och arbetsgrupper, för

därigenom vidmakthållaatt och utveckla sin expertkunskap.
Med hänsyn till den betydelse betalningssystemen har för det finansiella

stabilitet bör Riksbankensystemets på dettaäven område represente-vara
rad i tidigt skede närmandetett till EG.av
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betalnings-statistik,centralbankstekniska områdendet gällerNär som
mellan Riksbankenbehov samordningföreligger inte någotmedel avm.m.

i EG-arbetet såområden deltabör dessaregeringen. Riksbankenoch
möjligt.snart som

MedlemskapsförhandlingenFas A:

nätverkEES-förhandlingarnainförRegeringskansliet inrättade redan ett av
nätverk kommersakområden.för olika Dettareferensgrupperarbets- och

Riks-EG-medlemskap. Förförhandlingarnafinnas underävenatt om
samarbeteochför ekonomiskt monetärtdetbankens del är gruppen

tjänsterför finansiella ärkapitalrörelserinklusive samt somgrupper
representation i vissafrågan svenskförhandlingarna börVidviktigast. om

iinterimistiskt kan deltaså SverigeEG-organsärskilt viktiga atttas upp,
Vad gäller EG:si kraft.medlemskapet träderinnanform redannågon

med central-samordnatRiksbanken redan,centralbankschefskommitté har
begärtEG-medlemskap,sökerEFTA-länderde övrigai attbankerna som

områden.tekniskaantalpå framför alltverksamhetenfölja ett

kapitalrörelsersamarbete inklusiveEkonomiskt och monetärta.
frågor. Gruppenekonomiska ochför monetäraarbetsgruppRegeringens-

avseende kon-förhandlingspositionsvenskförunderlagskall utarbeta en
Riks-fas III,deltagande i EMUvergensåtgärder, EMU-processen
Flerai EG-organrepresentationoberoende etc.,bankens m.m.

Riksbanken börochi dagdeltar redanfrån Riksbanken varapersoner
framöver.representerad även

genomföra för-skallförhandlingsdelegation. DennaSvensk grupp-
skallRiksbankenfrånovanstående frågor. Enhandlingar personom

förhandlingsdelegationen.ingå iattutses
kommit-främst i MonetäraDeltagandei EG-organ.lnterimsdeltagande-

dessCentralbankschefskommittén ochtén och expertgrupper m.m.
RiksbankenfrånDeltagandemedlemskapet.föreunder tiden närmast

centralbanker.avseendeEG-praxisetableradenligt

finansiellab. Det systemet
underlagutarbetasHärfinansiella tjänster.förarbetsgruppRegeringens-

för etable-tredjelandsregimavseendeförhandlingspositionsvensktill en
EG-representation itillsynssamarbete,sektor,finansiellinomringar

bör sådag ochdeltar iRiksbankenfrånFlera personerm.m.organ
fortsättningen.igöra även

ovanstående frågorFörhandlingarförhandlingsdelegation.Svensk om- ingått i denRiksbanken harförEni dennagenomförs persongrupp.
EES-för-vidfrågordylikaförförhandlingsdelegationensvenska

deltagande planeras.Fortsatthandlingarna.
förförberedelsernasvenskadeFöri EG-organ.lnterimsdeltagande- Bankkommit-ideltakunnasärskilt önskvärtdetmedlemskapet attvore

penningtvätt,förKontaktkommitténVärdepapperskommittén,tén,
betalnings-ochtillsynförundergrupperCentralbankschefskommitténs
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relevanta ad hoc-expertgruppersystem till kommissionen.samt Från
Riksbanken bör i så fall sakkunnig eller chefen för finansmarknads-
avdelningen delta.

Centralbankstekniska frågorc.
lnterimsdeltagande i EG-organ. Riksbanksdeltagande i framför allt-
Centralbankschefskommittén och dess undergrupper relevantasamt
kommittéer och arbetsgrupper på statistik- och betalningsmedelsområdet

önskvärt.är Som nämnts har Riksbanken redan tagit initiativovan
härtill. Deltagare från Riksbanken bör med hänsyn till nivå ochutses
sakkompetens.

Fas A Eventuellt deltagande i växelkurssamarbete

Eventuellt kan återgång till fast växelkurs för kronan kommaen att
möjliggöra växelkurssarnarbete med EMS-ländema redan innanett ett
svenskt medlemskap i kraft. Tidpunktenträtt härför emellertidär oklar,
och de exakta institutionella formerna för sådant kanett arrangemang
heller inte förutses i detalj. Under denna fas föreligger preliminärt behov
för Riksbanken delta i följande sammanhang:att

CentralbankschefskommitténEMI. Särskilt det nödvändigtär kunnaatt-
delta i information och samråd tillämpningen valutapolitikenom samtav
samordning penningpolitiken. Riksbanksdeltagande med vice riks-av
bankschef respektive chefer och från sakavdelning önskvärt.ärexperter
Eventuellt kan Riksbanken därutöver inrättaöverväga att permanenten
diplomatisk representation vid kommittén respektive EMI.
Monetära kommitténs specialsession. Ett växelkurssamarbete kopplas-
sannolikt till formaliserad ekonomisk övervakning och granskningen av
svensk ekonomisk politik. Riksbanksrepresentation vicegenom
riksbankschef önskvärd. Samrådär mellan Finansdepartementet och
Riksbanken bör ske inför sådana granskningstillfállen.
Valutakursjusteringsförhandlingar. Riksbanken till skillnadansvarar,-
från centralbankema i EG, för beslut växelkursförändringar. Denom
svenska representationen vid förhandlingar sådana inom EMS måsteom
slås fast.

Fas B: Medlemskap i EG

Enligt hittillsvarande tidtabell för medlemskapsförhandlingama respektive
EMU-processen kan Sverige bli medlem i EG vid tidpunkt då fas fören
EMU-processen pågår, dvs. då förberedelser för den slutliga övergången
till EMU pågår den formella beslutskompetensen på det monetäramen
området ligger kvar hos de nationella myndigheterna. EMI har övertagit
Centralbankschefskommitténs och funktioner.Fecoms

I Sverige förutses regeringens hittillsvarande arbetsgrupper, eller något
liknande, finnas kvar under EG-medlemskapet för beredning ochav
samråd kring uppkommande ärenden.
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Ekonomiskt och samarbetemonetärta.
Monetära kommittén respektive ställföreträdarekommittén. Riksbanken-
deltar med vice riksbankschef respektive avdelningschef.
Ekonomisk-politiskakommittén. Riksbanken chefen förrepresenteras av-
ekonomiska avdelningen.
Nationalbudgetgmppen. Riksbanken deltar senior inomexpertgenom-
ekonomiska avdelningen.
Svenskt samrådsorgan för ekonomisk politik. Samråd inför imöten-
Monetära kommittén och Ekonomisk-politiska kommittén. Riksbanken
deltar med vice riksbankschef respektive avdelningschef. Informellt
samråd mellan Finansdepartementet och Riksbanken inför Ecofin-möten
förutses också ske pá hög nivä.
Europeiska institutetmonetära EMI. Utrymmet för den nationella-

politiken in ökadmonetära samordning. Expert- ochsnävas genom
policy-diskussioner kommer ske framtidaden utformningenatt om av
den penningpolitikeni EMU fas III. Riksbanken deltar pågemensamma
alla nivåer detta centralbankssamarbete. Eventuellt bör Riksbankenav
därtill ha stationerad i anslutning till SamrådEMI.permanenten person
med regeringen sker i enlighet med riksbankslagens bestämmelser.

finansiellaDet systemet
Bankkommittén och Värdepapperskommittén. Från föreslåsRiksbanken-
chefen för finansmarknadsavdelningen delta.
Arbetsgrupper under Coreper. Deltagande från Riksbanken detnär-

viktigagäller finansiella direktiv.
EMl:s undergrupper för tillsyn betalningssystem.och Särskilt kopp--
lingen till betalningssystemets stabilitet funktionenochvärnet om som
lender of last vikt. för finans-resort Sakkunnig eller chefenär av
marknadsavdelningen bör delta från Riksbanken.
Kommissionens ad hoc-expertgrupper inom det finansiella området. Pâ-
områden där centralbanksaspekter frånväsentliga bör sakkompetensär
Riksbanken företrädd från svensk sida.vara
Svenskt sarnrådsorgan för finansiella Samrådtjänster. kring svenska-
positioner vid tillämpning gällande vid förslagregelverk ochav om ny

områden Seniorlagstiftning där. Riksbanken har sakkompetens.
företrädaeller chefen för flnansmarknadsavdelningen börexpert

iRiksbanken. v

Centralbankstekniska frågorc.
monetärkommitté för och finansiell statistikEurostatEMI:s samt-

ibetalningsbalansstatistik. Riksbanken bör medverka relevantaäven
undergrupper till denna kommitté.

framtagandetförArbetsgrupper inom EMI. Arbetsgrupper nyaav-
förberedelser förbarikstatistik liksomformer statistik ochmonetärav .betalningsmedel,för utformningfas delvis kopplat tillEMU III a, av

enligtRiksbanksmedverkaninformationsbehandling, redovisning etc.
sakkompetens.
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Fas C: Deltagande i EMU

institutionella förändringarna arbetsfördel-De centralbanksomrâdet och
ningen mellan Europeiska centralbanken och de nationellaECB
centralbankema kan för inärvarande endast drag. Denanges grova

skillnad inträder fasavgörande i denna beslutanderätten iär attsom
penning- och valutapolitiska frågor övergår från Riksbanken till Europeiska

uppgiftercentralbankssystemet ECBS respektive Ecoñn. Vissa övriga för
ECBS inte slutligt preciserade inom EG, vad gäller de nationellaär t.ex.
centralbankemas och ECB:s roller vid tillsynen den finansiella sektorn.av

frågorRiksbankens funktion förändras i detta skede till bereda deatt
skall behandlas i ECB:s råd. Riksbanken skall då oberoende ivarsom

förhållande till politiska i Sverige och EG.organ
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Överväganden förslagochIIIDel

Europaintegrationen1

detgemenskapemaEuropeiska ärmedlemskap isvensktVid ett
förEG-politik ochSverigesuppgift formaregeringens att ansvara

EG-arbetetpraktiskaI deti olika EG-organ.agerandeSveriges
medverkanomfattandeemellertid krävasdetkommer att aven

förvaltningsmyndigheterna.
integrationen kommereuropeiskai denSveriges medverkan att

normgivning ochpáställa kravför ochförutsättningarnaändra nya
förhandlingsin-ochutrednings-berednings-,regeltillämpning samt

organisations-ochstruktur-också krävaskommerDet attsatser.
budgetprocesser,ochplanerings-förändringar, ändrade nya

rekryteringsinsat-utvecklings- ochkompetens-,arbetsformer samt
ser.

mindre, iellerberöra,Förändringarna kommer stort settatt mer
och dede centralasärskiltstatsförvaltningen ochhela statsorganen

förvaltningsmyndigheterna.centrala

förEuropaintegrationendärintemationaliseringen,fortgåendeDen
i alltpåverkar störredominerande inslaget,del detSveriges utgör

ekonomiska villkor.politiska ochsamhälletssvenskautsträckning det
företagentransnationellasvenskaoch devuxit snabbtUtrikeshandeln har

EGutomlands, främst inomverksamhetdel sinförlagt allthar större aven
Men in-och tjänster.tillgång tillfått ökadVi haroch i USA. varor

frågorpolitiskaekonomiska ochockså medförthartemationaliseringen att
förochförhållandeninternationellaoftare tillSverige allt knyts atti

utanför landetsfattas gränser.viktiga beslutdess medborgareSverige och
frågor suddasinternationellanationella ochmellanGränserna ut.

och bättrehar skapatvår omvärldutveckling itidensDen nyasenare
integration.internationellfördjupadochför fortsattförutsättningar en

aktivtefterkrigstidenunderharSverigeminst i Europa.gäller inteDetta
västeuropeiskadetoch breddakontinuerligt stärkaförverkat sam-att

Europarådetsamarbetet, EFTA,nordiskaför detVårtarbetet. engagemang
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och utvecklingen våra relationer med Europeiska gemenskaperna ärav
föruttryck denna strävan.

Ett medlemskap i EG innebär åtagande delta i denett att gemensamt
fortsatta utvecklingen den grund och i formerde EG-rätten, främstsom
de grundläggande fördragen, anger.

konstitutionellaDen grunden för EG-samarbetet, den s.k. primärrätten,
främst fördragenutgörs upprättandet Europeiska kol- ochav om av

stålgemenskapen EKSK, Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG
Åroch Europeiska atomenergigemenskapen Euratom. 1967 samman-

fogades dessa gemenskapers institutioner organisatoriskt Fusions-genom
fördraget.

deI inledande raderna i Romfördragets ingress uttrycks föresats atten
lägga grunden till fastare förbund mellan Europas folk och viljaett atten

samfällda åtgärder säkra ekonomiska och sociala framsteggenom genom
avlägsna barriärer inom Europa. Fördraget alltsåatt uttryck förär ett

efter integration.strävan
I artikel i2 Romfördraget följande mål för gemenskapen:anges

harmonisk utveckling den europeiska verksamheten inomav-
gemenskapen helhet,som
fortgående och balanserad expansion,-
ökad stabilitet,-
allt snabbare höjning levnadsstandarden,av-

förbindelser mellannärmare de länder gemenskapen förenar.som-

Medlen för förverkliga målen i huvudsak tvâ, skapandetäratt av en
marknad och gradvist närmande medlemsländemasettgemensam av

ekonomiska politik. Den politiska samverkan utsträcks efterhand till nya
områden. Detta ligger i integrationsprocessens natur.

En förutsättning för förverkligandet målen nationellaär reglerattav
medersätts regler eller med regler anpassade tillärgemensamma som

gemenskapernas.
På vissa områden finns inom EG också samfälld politik, t.ex.en

rörande jordbruk, konkurrens utrikeshandel.och Pâtransport, sättsamma
i fråga lagstiftningen gäller där medlemsländerna avhäntsom sigom att

möjligheten oberoendeatt varandra för i stället detgöraagera attav
EG-institutionerna.gemensamt genom

Pâ åtskilliga andra områden bedriver EG eller mindre samord-en mer
nad politik. Detta gäller först och främst den ekonomiska politiken, vilken
har sambandnära med denett marknadens funktion. Andragemensamma
områden regional-,är industri-, social- och energipolitik och även
utbildning, forskning, utveckling, miljö och arbetsmiljö konsument-samt
politik.
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enhetligt2 Ett inomsvenskt agerande
EG

förankradväl samordnad och politik grundläggandeEn är en
förutsättning för Sverige skall kunna inflytandeutövaatt som
medlem i EG och påverka EG-organens beslut.

fullt inreEG-medlemskap kommer Sverige delta i denGenom att utett
får möjlighet med denmarknaden och i beslutsprocessen inom EG och att,

våra och vår röststyrka kan direkt påverkatyngd argumentsom ge,
utvecklingen EG:s politik och lagstiftning. För bästa kunnasättattav

betydelse svenskutnyttja dessa möjligheter det avgörandeär attav
kompetensmässigt, står välstatsförvaltning, såväl organisatoriskt som

föra fram ståndpunkter i EG.rustad för effektivt kunna Sverigesatt
inflytande viktigt redanSveriges i EG kommer detFör attatt vara man

för Sverigestidigt skede beslutsprocessen till och verkari ett tarav vara
både informella ochkommer bli nödvändigt Sverige iintressen. Det att att

samverkar med andra med-formella förhandlingar och överläggningar
för finna för Sverige godtagbar ståndpunkt.lemsländer att en gemensam

i sin huvudrapport SOU 1990:44 Demokrati ochMaktutredningen har
för små ländermakt i Sverige 384 bl.a. pekat möjlighetens. att
informellainternationella politiken utnyttja nätverk.påverka den attgenom

framhållit våra inhemska politiker, förMaktutredningen har också attatt
för ståndpunkter,utanför Sveriges gehör sina kommergränser att vara

målsättningar i internationelltsina allmängiltigagöraatt etttvungna mera
för sin idémakt i den internationellaperspektiv det uttryckts, ökaatt, som

krav ställs alltså våra politiker och tjänstemän deNya närsamvaron.
funktioner företräder Sverige i internationellaförhandlare eller i andrasom

organ.
medför avgörande besluten i frågaEtt svenskt medlemskap i EG deatt

fattas EG:snormgivning inom flera viktiga sakområden kommer att avom
fattasministerråd eller kommissionen. Långt innan beslut kommerav

kunnaför EG-kommissionens arbeteSverige emellertid inomatt ramen
förslag ligger till grundpåverka utformningen och innehållet i de somav

såvälsåvitt möjligt för Sveriges position iför besluten. För gehöratt
utforma förslag till direktiv eller för-kommissionens arbete med att
inför ministerrådet detordningar i beredningen beslut i är avsom
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visar väl förankradavgörande betydelse Sverige samordnad ochatt upp en
politik i EG-samarbetet.

förutsättningarna för framgångsrikt svenskt agerande inom EGBland ett
måste i första hand framhållas vikten kompetens, kontinuitet ochav
samordning det gäller de svenska arbete olikanär representantemas
nivåer inom EG:s organisation. Sverige måste i EG-samarbetet tala med

och utifrån genomtänkt och konsekvent uppfattning och strategi.rösten en
betydelse före-detta skall kunna uppnås det väsentligFör äratt attav

utifrån övergripande strategi iträdarna för Sverige kan EG-agera en
instruktioner väl genomarbetade.arbetet och med ärsom

Likaså det viktigt förhandlamas ställningstaganden i mängdenär att av
frågor behandlas i olika EG-organ i linje med den övergripandeärsom

nivå ansvarigastrategin och väl förankrade politisk och hos myndig-är
heter och andra berörda intressenter.

för utformningen och bevakningenDet övergripande ansvaret av
strategier och positioner ligger den politiska ledningen, dvs. regeringen.

uppgift förutsätter effektiv kommunikation mellan departementenDenna en
och mellan respektive departement och förvaltningsmyndigheter.

uppföljning frågaFormerna för denna samordning och sådanär en av
börbetydelse den kräver särskilda överväganden och ägnasatt stor omsorg

organiseras.det svenska EG-arbetetnär
i EG-arbetet visasBetydelsen nationellt samordnatatt attagera avav

medlemsländer lägger koordinera sinaflertalet attstor omsorgner
kunnat påvisaländer lyckats i detta avseende haraktiviteter i EG. De som

klara förhandlingsvinster.
beredningspro-i ställer krav påKlart medlemskap EGär att ett nya
ocksåfrån EG-länder visari departementen. Erfarenheter att mancessen

organisatoriska förändringar iflera håll vidtagit ganska omfattandepå
samordna, ledaregeringskansliet för kunna leva till de krav attatt upp

följa ställs på regeringen.och lands agerande i olika EG-organett somupp
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förvaltningsmodellensvenskaDen3

EG-perspektivi ett

föränd-grundläggandenågrainteförutsätterEG-medlemskapEtt
besluts-kollektivtmedförvaltningsmodellensvenskadenringar av

förvaltningsmyndigheter.friståendeochregeringenfattande i
förhållandestyrmedel idedag hariregeringenbedömerVi att

de kravförbehövs motsvaraförvaltningsmyndighetema atttill som
ställer.EG-medlemskapett

utvecklingfortsattintehindrar nyaEG-medlemskap avEtt en
förvaltningen, motinom t.ex. merstyrmedel enekonomiska

styrning.resultatorienterad
skullemedlemsländerochinstitutionerEG:smedSamordningen

medEG-länder,övrigaochEGmedlikhetiSverige,underlättas om
budgetår.kalenderårettillämpadeStorbritannien, somundantag av

ochregeringskanslilitetrelativtmedstatsförvaltningen ettsvenskaDen
frånavseendeni vissasigskiljerförvaltningsmyndigheterfristående

hållerDanmark,IEG-länderna. t.ex.,iförvaltningsorganisationen
ochministeriermedförvaltningsnivâernaolikaderegeringen samman

beslutslinjer. Etttydligaochmed klarastrukturenhetligidirektorat en
betoningenförvaltningsmodellen är avsvenskai deninslagtypisktannat

statsråd inteenskiltharprincipIregeringen. ettikollektiva ansvaretdet
angelägen-internadepartementetsänbeslutfatta annatbefogenhet att om

ministerstyre.utsträckningidäremottillämpas storEG-ländemaIheter.
skettförändringargenomgripandeharårtiondenatvådeUnder senaste

delege-decentralisering,långtgåendeSverige. Enistatsförvaltningeninom
målenformulerarregeringochRiksdagharavreglering ägtochring rum.

förvaltningsmyndig-ochverksamhetenförriktlinjerallmännaoch ger
handlingsutrymme.egetstortsådana ettgettsinomharheterna ramar

styrning. Manresultatinriktadochmål-harDetaljstymingen ersatts enav
budgetramartreårigamed sombudgetprocessinförtvidarehar nyen

derassamtidigtmyndigheterna,förresursanvändning somfriaretillåter en
vidgats.uppnås harmålverksamhetensför attansvar
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Inga konstitutionella problem

En fråga för utredningen har varit huruvida det inom förramen nu
gällande grundlagsbestämmelser och med bibehållande den svenskaav
förvaltningsmodellen möjligtär utforma effektivaatt och korrekta sam-
verkansformer mellan regeringen och dess förvaltningsmyndigheteri EG-
arbetet.

Systemet med fristående förvaltningsmyndigheter innebär, enligt vår
mening, konstitutionell synvinkel inte någotur problem detnär gäller
regeringens EG. Förvaltningsmyndighetemagentemotansvar lyder under
regeringen och skall verkställa de intentioner kommer till uttrycksom

riksdagens och regeringens beslut.genom Inom för regerings-ramen
formens bestämmelser och riksdagens beslut detär regeringen avgörsom
i vilken utsträckning den önskar sin förvaltning. Myndigheternastyra har
inte någon befogenhet meddela föreskrifter.egen att

Vi har under våra myndighetsstudier och i övrigt under utredningens
gång kunnat konstatera varken företrädarna föratt regeringskansliet eller
för förvaltningsmyndighetema några konstitutionella problemsett med den
svenska förvaltningsmodellen i EG-arbetet. Denna ståndpunkt stöds även

Grundlagsutredningen inför EG. Utredningenav har i sitt nyligen
avlämnade betänkande EG och våra grundlagar SOU 1993: 14 uttalat bl.a.
följande s. 170-171.

Systemet med fristående förvaltningsmyndigheter innebär inte något
konstitutionellt problem detnär gäller regeringens gentemotansvargemenskapema för lojal anpassning interna regler tillen av gemen-skapsrätt. Förvaltningsmyndighetema har inte någon befogenhetegenmeddela föreskrifter,att varför alla myndighetsföreskrifter somutfärdas har sin grund i bemyndigande frånett regeringen. Det skall
således inte finnas något för myndighetsföreskrifterutrymme somstrider regeringens och riksdagensmot intentioner. En sak ärannanramlagstiftningen ochatt vida bemyndiganden kan medföra ensvåröverskâdlig och svårkontrollerad normgivning från myndig-
heternas sida. Detta emellertidär administrativt änettsnarare ettkonstitutionellt-rättsligt problem. Erfarenheterna bör få visa detompå sikt fordras någon ändring delegationsbestämmelsernai 8 kap.av
regeringsformen. Inte heller detnär gäller enskilda ärenden somfaller inom för ll kap. 7 § regeringsformenramen uppstår några
problem konstitutionell Om det, regeringensav art. trots rätt attbemyndiganden myndigheternasgenom styra regelgivning, skulle
träffas avgörande striderett Sveriges åtaganden visavimotsom EG,
har regeringen möjlighet själv besluta eller föreslåatt riksdagenatt
lämpliga författningsändringar.

Regeringen har instrumenten för förvaltningsmyndigheternaatt styra

Som inledningsvis nämnts Sverigesär möjlighet framgångsrikt drivaatt
frågor inom gemenskapema i hög grad beroende på förmågan att agera
samordnat och konsekvent. Grunden för detta tydligaär riktlinjer både vad
gäller agerandet i sakfrågor och ansvarsfördelningen. Det är regeringens
uppgift dra riktlinjerna för förvaltningsmyndigheternasatt upp medverkan
i EG-samarbetet. Det ocksåär regeringen inför gemenskapemasom
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i enlighetförvaltningmyndighetema handlarde svenskaför attansvarar
rättsordning.EG:smed

leda förvalt-skyldighetfunktion ingårstyranderegeringensl atten
förvaltningsmyndigheternassvenskaverksamhet. Deningsmyndighetemas

enskild ellermyndighetsutövningi ärendenförutom rör mothar, motsom
lydnadpliktmotsvarandelagtillämpning,gällerellerkommun ensom

regeringen.gentemot
medel förresultatstymingmed mál- och ärbudgetprocessenDen ettnya

ochBudgetdialogenverksamhet.myndigheternasstyrningfinansiell av
också istyrningdennapreciseramöjligheterregleringsbreven attger

finansielladennatill EG. Utöveranknytningharfrågorsådana som
föreskrifterandrainstruktioner ochimöjlighetregeringenstyrning har att

ocksåstyrmedel kanmyndighema. Somverksamheten manstyraom
mellanåterkommande dialogiinformella kontakternabetrakta de en

policyfrågorochstrategi-framför allt iverksledningenochdepartements-
handläggamivâ.och på

för-möjligheterdei dag harregeringen styraVi bedömer attatt
andrainomliksomEG-arbetet. Häribehövsvaltningsmyndighetema som

förvaltnings-säkerställaregeringen, fördockkrävs detområden attattatt
in-regeringensmedenlighetisin verksamhetdrivermyndigheterna

särintressen,sektoriellapräglaslåter verksamhetenoch intetentioner av
myndighetsdirektiv klarttydligariktlinjer ochnormgivning, angergenom

Styr-verksamhet.förvaltningsmyndigheternasresultatkrav förmål och
detpå sådantuttryckas sättochsådana medelmåste ske med attningen ett

måsteVidareutkrävaochfölja verksamhetenmöjligtblir att ansvar.upp
mellanansvarsfördelningentydliggöraregeringskansliets sidafrånman

myndighet.ochdepartement
uppföljning,förockså formernastyrningendelviktig ärEn av

styrningverksamhet. Dennabedömning myndigheternasochgranskning av
med kravför budgetprocessen,ske inomlämpligen kunnabör ramen

inomfortlöpanderedovisningar,fullständigaständig dialog, rapporteren
ökabedömsFörvaltningsrevisionenutvärderingarområden,särskilda etc.

betydelse.i

budgetpro-utvecklingfortsattinteEG-medlemskap hindrar aven
resultatorienterad styrningmot mercessen en

omfattandeårenunder deområdet harstatligadet ettInom senare
resultatori-införavaritSyftet harbedrivits.budgetutvecklingsarbete att en

deinnebärstyrningsådanEnstatsförvaltningen.i attstyrningenterad
förlösningarfinna attverksamhetsansvariga större attutrymmeettges

Samtidigtverksamheten.förstatsmakterna sätteruppnå de mål uppsom
i dennainslagAndra viktigautvärdering.uppföljning ochpåkravenskärps

regelför-ochdelegeringefterfrågestyming,rambudgetering,utveckling är
enkling.

förvaltningenstatligadendelarkan förvissoEG-medlemskapVid ett av
budgetcykler kommaochplanerings-organisation, attstruktur,och dess

resultatori-fortsatthindrakommer inteintegrationenpåverkas, att enmen
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enterad styrning förvaltningmyndighetema. Såvitt vi förstått finns detav
inga regler i EG begränsar ländernas möjligheter utformasom att
budgetprocessen och budgetdokumenten det de självasätt finnersom
lämpligt. Det finns inte heller något formellt hinder för sådan bud-en
getering med budgetramar för längre tid årän successivt in-ett som nu
troduceras i den svenska budgetprocessen.

Fleråriga rambeslut inom olika politikområden ligger i linje medsnarast
EG:s strävanden. Stora och betydelsefulla åtaganden,egna gemensamma

inom området högre utbildning och forskning,t.ex. beslutas lång-som
siktiga och förutsätter planering, uppföljning och utvärderingprogram

starkt påminnersätt den svenska treårsbudgeteringensett idé ochsom om
metodik. Detsamma gäller utvecklingssatsningar med stöd medel frånav
EG:s strukturfonder.

Vidare sammanfaller de krav ställts i det europeiska in-som upp
tegrationsarbetet med kraven i utvecklingsarbetet inom den svenska
statsförvaltningen. T.ex. klar och tydlig ansvarsfördelning mellanen
myndigheter, utveckling samverkan mellan olika myndigheter ochav

Ävensammanföring verksamheter med politiska mål. arbetetav samma
med förenkla de regler förvaltningen ochatt överstyrsom att se
användningen ramlagstiftning och vida bemyndiganden till myndigheterav
för förhindra svåröverskådlig och svårkontrollerad normgivningatt frånen
myndigheternas sida angelägna iär EG-perspektiv.ett

Sammantaget bör alltså de mål ställts för den resultatorientera-som upp
de styrningen i statsförvaltningen väl kunna genomföras vidäven ett
medlemskap i EG. Självklart måste integrationsarbetet ingå som en
naturlig och väsentlig del i den budgetprocessen.nya

Samordningen med EG:s institutioner och medlemsländer skulle dock
underlättas Sverige, i likhet med EG och övriga EG-länder, medom
undantag Storbritarmien, tillämpade kalenderåret budgetår.av som
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ochRegeringen4

iförvaltningsmyndigheterna
integrationsarbetet

EG-medlemskapinförFörberedelser4 ett

förvaltningsmyndig-med sinasamarbetemåste idepartementVarje
myndighetsrespektiveinomorganisationEGISkartlägga an-heter,

olikai desvensk sidafrånarbetethuroch klargörasvarsområde
bedrivas.skallEG-organen

rationaliserings-vilkakartläggasocksåbörsammanhangdettaI
EG-medlemskapfölja samtkaneffektivitetsvinster ettoch avsom

EG-andrafrånkonkurrensförföremålblikanområdenvilka som
myndigheter.ochländers organ

årsskiftetinförförvaltningsmyndighetemabörochDepartementen
EG-med-konsekvensernaredovisa ettregeringenför199394 av

ansvarsområdeoch samtverksamhetrespektiveförlemskap
dessochmellan departementetrollfördelningplaneradförredogöra

EG-arbetet.samverka ihur deochförvaltningsmyndigheter attavser
underlag, närmaredettastödmeddärefter,kanRegeringen av

myndighetochdepartement t.ex.mellanansvarsfördelningenange
budgetdialogenidirektivochmålformuleringar angeiattgenom

EG-arbetet.imedverkanförvaltningsmyndighetemasförriktlinjer
börförvaltningsmyndigheterdessochdepartementVarje

naturligtEG-medlemskapet. Det ärinförförberedelsernasamordna
samverkan.iområde görsrespektiveinomkartläggningenatt

EG-i vilkaövervägabörkartläggningmed dennaSamtidigt man
skallEG-organolikaiarbetethurochmedverkavillmanorgan

Andraförvaltningsmyndighet.ochdepartementmellanfördelas
sammanhang ärdettaioch klarasdiskuterasbör utfrågor som

återrapportering.ochinstruktionsgivningförformerna
också börkartläggningsarbeteti sakensligger attDet natur

kunskaperanställdadeförutbildningssyfte, omutnyttjas i att ge
organisation.ochregelverkEG:sfrämst

förgrundmaterialochEGinformation annatInhämtandet omav
ledningundersamordnaskunnabörkartläggningsarbetet av

Utrikesdepartementet.
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Utgångspunkten för vårt uppdrag har varit den svenska förvaltnings-att
modellen i möjligaste mån skall bibehållas. Med denna utgångspunkt
kommer regeringen i EG-arbetet behövaatt bl.a. omfattandeatt en
medverkan från förvaltningsmyndighetema i EG:s berednings- och
beslutsprocess. Som medlemsstat kommer Sverige erbjudas platser iatt ett

antal kommittéer ochstort arbetsgrupper under EG:s institutioner och i
andra EG-organ. Det kommer bli nödvändigt låtaatt tjänstemän frånatt
berörda förvaltningsmyndigheter företräda eller Sverige irepresentera
olika EG-organ. Vidare måste i utsträckning underlag förstor ställnings-
taganden i EG-arbetet tillhandahållas förvaltningsmyndighetema. Dessaav
kommer också för delatt den internaansvara stor normgivningenen tillav
följd EG-beslut omsätta EG-direktivav tillatt nationellgenom rätt och
utforma de regler behövs för uppfylla direktivens mål.som att Vidare
kommer förvaltningsmyndighetema för delatt regeltill-storsvara en av
lämpningen. Särskilda krav kommer ställas koordineringatt denav
svenska statsförvaltningens agerande i EG:s olika samt stats-organ
tjänstemännens kunskaper EG:s regelverk och beslutsprocess, påom samt
deras språkkunskaper och förhandlingsvana.

Ett EG-medlemskap aktualiserar vidare regeringens för denattansvar
nationella politiken inte strider EG:s riktlinjer och för bevakningenmot av
förvaltningsmyndighetemas införlivande EG:s sekundärlagstiftning.av

Europaintegrationen ställer också krav förvaltningsmyndighetemanya
detnär gäller gällandeatt regelverk till EG-rättenanpassa ochnu att

tillämpa inom gemenskapema beslutade rättsregler, ställa personal till
regeringens förfogande, skapa nätverk och samarbete inom EG-kretsen

till EG-arbetet drivssamt iatt enlighetatt med regeringensse riktlinjer.
Redan i kompletteringspropositionen våren 1991 prop. 199091 150del:

7 konstaterade regeringen den internationellas. integrationenatt
kommer betydande konsekvenseratt för delar den statligastora av
förvaltningen. I Statsrâdsberedningens interna promemoria den 25 oktober
1991, Svensk statsförvaltning inför närmandet till EG, behandlas
effekterna pâ statsförvaltningen med anledning EES-avtal ochettav ett
EG-medlemskap. Där konstaterades bl.a. Sveriges medverkan i denatt
europeiska integrationen kommer ställa krav berednings-,att ut-
rednings- och förhandlingsinsatser fordra struktur- och organisa-samt
tionsförändringar, planerings-ändrade och budgetprocesser, arbets-nya
former kompetens-, utvecklings- ochsamt rekryteringsinsatser inom delar

den svenska statsförvaltningen: regeringskansliet, kommittéväsendetav och
vissa statliga myndigheter.

Behovet kompetensutveckling inom bl.a. statsförvaltningen harav redan
arbetsgrupp inomutretts regeringskansliet. Arbetsgruppenav en överläm-

nade i september 1992 Statsförvaltningens Europakompetensrapporten Ds
1992:96. Arbetsgruppen föreslår rad åtgärder för stärka statsför-en att
valtningens kompetens inför Europaintegrationen. Vikten fungerandeav en
dialog mellan departementen och myndigheterna betonas särskilt.

Det råder på sina håll inom departement och förvaltningsmyndigheter
fortfarande viss osäkerhet hur de kommer berörasen EG-om att av
samarbetet. Inte heller har alla departement fullständig bild hur långten av
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myndigheter har hunnit i sina förberedelser de kravderas mötaatt som
efterlystställas på dem i EG-arbetet. Flera myndigheter harkommer att

inför EG-medlemskap.tydligare styrning och prioritering arbetet ettaven
integrations-myndigheternas roll ihar vidare behovMan attsett ett av

medlem.såväl i planeringsstadiet Sverige Detarbetet klargörs ärnärsom
departementockså behov klarlägga ansvarsfördelningen mellanfinns attav

EG:s olikaförvaltningsmyndighet vad gäller medverkan ioch organ.
medlem iEG-förhandlingama Sverige skall kunna bliMålet för är att

ochtid dessförinnan måste departementbörjan år 1995. I godav
sakområde ha analyseratförvaltningsmyndigheter inom sina respektive

organisation ochVidare skallkonsekvenserna EG-medlemskap.ettav
ochnödvändiga rekryterings-för EG-arbetet klara ocharbetsformer vara

genomförda.för täcka kompetensbehovetutvecklingsinsatser att vara
ochEG:s regelverki förberedelsearbetet kartläggaförstaEtt är attsteg

förvaltningsmyndighetsochinom respektive departementsorganisation
genomfört ochutredningenansvarsområde. kartläggningarDe som

fråga kommittéerEG:s organisation iredovisat i del visar tydligt att om
områdeskiftar starkt frånenhetliginteoch arbetsgrupper tvärtomär utan

alltså inte i sina detaljerfrån kartläggningenområde. Resultatentill är
utredningens arbete börmyndighetsomrâdeninom andraanvändbara men

kartläggningen.genomföraexempel pâ metodutnyttjaskunna attsom
iakttagelserkartläggning vissa generellai utredningensVidare redovisas

användasbör kunnaorganisation och arbetsformerfråga EG:si somom
motsvarande arbete. Detförvaltningsmyndigheternasochi departementens

medi sitt arbeteframhållas Statskontoretsammanhang ocksåi dettabör att
ochskaffat sig erfarenheterutredningardenna och andrabiträdaatt
ochför departementutnyttjas stödbör kunnakunskaper somsom

EG-med-inför svenskti förberedelsernaförvaltningsmyndigheter ett
lemskap.

samarbeteockså varje departement imån inte redan skett börden detI
redovisats i del Il,liknandeförvaltningsmyndigheter,med sina sätt som

kommittéer, arbetsgrupperi frågakartlägga EG:s organisationi detalj om
sambandansvarsområde. Iinom respektive myndighetsandraoch organ

svensktoch kravensådan kartläggning bör behovetmed aven
EG-organklaras i vilkaVidare bördeltagande övervägas. ut som

vilkenSverigemyndighet skall företrädarespektive departement och samt
ochmellan departementansvarsfördelning skall rådauppgifts- och som

samverkansformerdetta sammanhang börförvaltningsmyndighet. l även
instruktionsgivningformerna fördäriblandarbetsrutiner bestämmas,och

kanomprövningi sakensåterrapportering. Det liggeroch natur att en
i EG-organen ocherfarenheter arbetetske efter tids praktiskabehöva aven

förfast formernadefinitivt kan läggaförst då sättettatt meraman
samverkan.

förvaltningsmyndighetemaockså viktigt departementen ochDet är att
måste förasfortlöpandeprioriteringsdiskussionerformer för definner som

intressen mästeutgångspunkt i svenska sättaskring vilka frågor medsom
föraförvaltningsmyndigheter skall kunnadepartement ochfrämst. För att

kartläggaprioriteringsdiskussion bör myndigheternameningsfull snarasten
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vilka rationaliserings-och effektiviseringsmöjligheter följer EG-ettsom av
medlemskap. Myndigheterna bör vidare redovisa vilka verksamhetsområ-
den kan bli föremål för internationell konkurrens inom kontroll-t.ex.som
och tillstândsverksamheter.

Ytterligare led i förberedelsearbetet kartlägga behovärett att av
personella kompetensutveckling och organisatoriska förändringarresurser,
inför EG-arbetet.

säkerställaFör sådan grundläggande kartläggning sker inomatt att en
alla områden kommer beröras EG-samarbete kan detatt ettsom av vara
lämpligt regeringen departementen formellt uppdrag iatt ett att,ger
samarbete med berörda förvaltningsmyndigheter, genomföra kartlägg-
ningen. Resultatet arbetet bör redovisas för regeringen l sådan tid attav
statsmakterna i års1994 kompletteringsproposition kan ställningsenast ta
till vilka åtgärder i skall vidtas inom den svenska statsför-stort som
valtningen för förbereda EG-medlemskap.att ett

Vi vill i detta sammanhang också understryka vikten Sverigeattav
redan vid medlemskaps början full styrka i sin EG-organisation.harett
Några småde nuvarande EG-ländema hade i inledningsskedet EG-av
organisationer, i syfte efter hand skaffat sig erfarenheteratt som man av

ErfarenheternaEG-arbetet organisationen till de faktiska behoven.anpassa
sådan taktik negativa det lång tid för dessa ländermycket och togav var

igen de för EG-organisationer förlorat ivad grundatt ta av svaga
inledningsskedet.
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löpande EG-arbetet4.2 Det

delta-det svenskaskall samlad bildregeringen överFör att en
förskyldighetregeringeni EG:s olika bör övervägagandet enorgan

iredovisa sitt deltagandemyndigheter löpandeochdepartement att
dels till dettill dels sakansvarigt departementEG:s olika organ

för sådanfinner lämpligtregeringen att svara ensomorgan
avseende.information i dettasamordnad hantering av

beslutagemenskapemakommerVid medlemskap attett om
myndighetsnivå. Förnormgivning påförutsätterdirektiv attsom
inför gemenskapemasittskall kunna fullgöraregeringen omansvar

börgemenskapsrättregler tillanpassning internalojal aven
föreskriftsverksamhetkontroll myndigheternasregeringens av

förstärkas.
nationellbestämmelserregelmässigtDirektiv innehåller om

genomförandet. Förförtill kommissionenrapportering att rege-
rapporteringsskyldighet förordarfullgöra dennaskall kunnaringen

fortlöpande tillskyldighetåläggsmyndigheternavi attatt en
införts i svenskdirektivvilketredovisa och påregeringen sättnär

rätt.

överblickskall få överEG-medlemskapvidregeringenFör ett enatt
kommissionensberedningsorgan,deltagande i rådets expert-Sveriges

övriga EG-iverkställighetsstadietkommittéerkommittéer och samt
förvaltningsmyndig-skyldighet förregeringenbör överväga enorgan

tillolikadeltagande i EG:ssittlöpande redovisaheterna organatt
finner lämpligtregeringenoch till detsakansvarigt departement somorgan
avseende. Tillinformation i dettahanteringsamordnadföratt avensvara

motsvarandeävendepartementensistnämnda bördetta avge enorgan
redovisning.

låtaEG-informationgäller samla ärlösning dettänkbarEn när attatt
KommerskollegiumEuropainformationför denske inomdet somramen
inforrnationsdatabasredan byggttillhandahåller. Kollegiet hari dag upp en

och vilkenrättsakterbeskrivningkortfattadmedEES-avtaletför aven
Pâ dettarättsregler. sättEG:sför införlivandetmyndighet avsvararsom

DärmedEG-organisationen.deltagande iSverigesbildfåkan en avman
Även tillmöjligheternaaktiviteterna.samordnamedarbetetunderlättas att

underlättas.EG-arbetetiinsyn
ochsamordna insatsernabehovocksåuppenbarligenfinns attDet ett av

samordningenförAnsvaretEG:s olikadeltagandet isvenskadet organ.
förslag till huruppgift lämnahaft iVi har interegeringen.ligger att

införutformasskallarbetsformeroch ettorganisationregeringskansliets
detpekasammanhangändå i dettavi villEG-medlemskap, uppen-men
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bara behovet inom regeringskansliet haatt med särskiltett organ ansvar
för EG-frågomas samordning.

Det behövs vidare samordning frågai inhämtande informationen om av
i Bryssel. Det inte sällanär både sakansvarigt departement och desssom
myndigheter i Bryssel, bl.a. vid den svenska EG-delegationen, begärt

upplysningar.typsamma av
Vid svenskt medlemskap i EG kommerett gemenskapema beslutaatt

rättsregler i dag i utsträckning finns inom områden där för-om storsom
valtningsmyndighetema har bemyndiganden besluta föreskrifter.att om
Förvaltningsmyndighetema kommer därför, nuvarande bemyndigandenom
behålls, för mycket den nationellaatt normgivning EG-ansvara av som
besluten kan kräva. Skäl finns förstärka regeringens kontrollmöjligheteratt

myndigheternas föreskriftsverksamhet. Ramlagstiftningen harav gett
upphov till sina håll ganska svåröverskådlig myndighetsreglering.en
Vid EG-medlemskap regeringenett gemenskapemagentemotansvarar

för direktiv inom viss angivent.ex. tidsperiodatt införlivas i svensk
rättsordning det inte utfärdas författningar stridersamt att EG:smotsom
rättsakter och EG-domstolens praxis.

Särskilda insatser mäste förgöras samordna kontrollmöjlighetemaatt
myndigheternas föreskriftsverksamhet och skapa garantier förav att

myndigheterna införlivar rättsakter i enlighet med EG-direktiv. Ett
exempel sådana insatser regeringenär i förordningen 1990:986att om
tekniska regler begränsat förrätten myndigheterna under regeringen att
besluta tekniska regler eller kan bli föremålär förom varor som
internationell handel.

Direktiv innehåller regelmässigt bestämmelser nationell rapporteringom
till EG-kommissionen rörande genomförandet. För regeringen skallatt
kunna fullgöra denna rapporteringsskyldighet förordar vi myndigheternaatt
åläggs skyldighet fortlöpande till regeringen eller tillatten organ
regeringen bestämmer redovisa och vilketnär direktiv införtssätt i
svensk rätt.

Regeringen kommer vid Europaintegration i utsträckningstoren att
behöva medverkan personal från förvaltningsmyndighetema. Detta kan,av
liksom starkare styrning från regeringens sida myndigheterna,en av
komma medföra påfrestningar på dagens organisationsmodellatt och ställa
delvis andra krav verksledningama.

Vid Europaintegration kommer krav ställas på förvaltnings-en att
myndighetema producera beslutsunderlag med nationella konsekvensa-att
nalyser till regeringen i EG-frågor, ställa personal till regeringens för-
fogande eller företrädare för Sverige i olika EG-organexpertersom samt,
inom för regeringens bemyndiganden, aktivt delta i EG-samarbetet.ramen
Ett led i integrationen vidareär nationella och internationella frågoratt
integreras alltmer och delar förvaltningsmyndighetemas verksam-stora av
het fär EG-aspekt. Detta får till följd flertalet anställda inomen att
myndigheterna kommer beröras integrationen.att av

För förvaltningsmyndighetema skall kunnaatt dessamotsvara
regeringens krav förutsätts departementen i samarbete med sinaatt
respektive myndigheter gör verksamhetsplan för myndigheternasupp en
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finnasinternationella arbete. detta sammanhang kan det skälI överatt se
genomföra sådana förändringarmyndigheternas arbetsorganisation och som

uppgifterdeför myndigheten bäst skall kunnabehövs att motsvara som
finnas anledningförestår medlemskap. Inledningsvis kan detvid ett t.ex.

för bevaka EG-frågor inom verksam-avdela särskilda attatt resurser
byggaolika aktiviteter i Bryssel ochsamordna myndighetshetsomrâdet, en

Efter sådan kompetens-inom myndigheten.EG-kompetens enupp en
i sakenhetemasEG-frágoma kunna integrerasuppbyggnadsfas bör dock

frågor.nationellaarbete och där hanteraslöpande som
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beredningEG-frågornas5

ställningstaganden i denför SverigesRegeringen har ytterst ansvaret
EG ochiberednings- och beslutsprocessen ansvarargemensamma
instruktioner ochfrågor rörandeför beredningendärmed också av

Även formellt intefrågorsådanaförhandlingspositioner. om
i 7 kap. 2 §bör principernaregeringsärendenbehandlas som

till.beredningen börvägledande för hurregeringsformen vara

utgångspunkterAllmänna5.1

riktlinjernaformaEG-medlemskapuppgift vidregeringensDet är attett
därmedRegeringen hari EG:s olikapolitikenför den svenska organ.

Sverige börfrågor hurför beredningenockså ansvaret ageraytterst av
inom EG.beslutsprocessenberednings- ochdenunder gemensamma

självregeringeneller bestämmerEG-anknutenfrågaOavsett ärom en
fram. kan skeDetståndpunkt skallregeringensunderlaget förhur tas

ståendeiförvaltningsmyndighetema,elleri departementenarbetegenom
från departe-anförtrosregeringskansliet ellerberedningsorgan inom annan

tillkallaalternativvanligt är äruppdragstagare. Ettfristående annatmenten
fråga.vissför utredakommitté eller utredaresärskild att enen

vidSveriges agerandefrågansynpunktkonstitutionellUr är ettom
Beslutsfattandetregeringsärende.intei rådsmötestatsråds deltagande ettett

gemenskapsfördragi debestämmelsernai enlighet medi rådet sker som
därförför Sverigeblir bindandeoch beslutentillträdaSverige attattavser

överlåtit beslutande-§regeringsformen 10 kap. 5med stödriksdagen av
EG-ståndpunkt idå Sverigessådana fallgemenskapema. ltillrätten en

regerings-beslut vidformelltfråga likväl bestäms ettettgenom
Sverige börhurberedningen frågankommersammanträde ageraomav

bestämmelsernaomfattasoch beslutsprocessberednings-under EG:s att av
Även frågor inomsådanavid handläggningenregeringsformen.kap.i 7 av

prin-regeringsärenden börformellt intekompetensornrådeEG:s utgörsom
beredningenförvägledande hurregeringsformenkap. 2 §ciperna i 7 vara

till.skall
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5.2 Samordning beredning EG-frågorav av

Ett medlemskap i EG aktualiserar också kravet samordningen av
beredningen frågorde berörs EG-samarbetet.av som av

Den övergripande samordningen i den form den i EES-prövats
arbetet har bedömts fungera väl. Man bör därför försiktig medvara

införa samordningsinstrument kan bli kostnadskrävandeatt nya som
och effektivitetshämmande.

Inom regeringskansliet bör finnasdet stående beredningsorgan i
någon form för EG-frågor. Det finns därutöver skäl stärka denatt
formella samordningen mellan departement och myndigheter i EG-
frågor. förslagEtt i budgetprocessenär ställa krav föratt ett
myndigheterna samrådsförfarande med krav kontakteranpassat
med dem berörs förslaget och nationell konsekvensana-som av en
lys.

Ett förslag i verksförordningenär föreskriva myndig-annat att att
heter skall samråda med departement, andra myndigheter och
intressenter berörs ställningstagande i EG-fråga.ettsom av en

Det bör vidare skapas forum för regelbundna mellanmötenett
departementsledning och ledningarna för departementets förvalt-
ningsmyndigheter för underlätta samordningen agerandet iatt av
EG-frågor.

medlemskapEtt i EG aktualiserar också kravet samordnad beredningen
de frågor omfattas EG-samarbetet. Varje förhandlaresav som av

ställningstagande bör ligga i linje med den svenska övergripande strategin
och förankradväl politisk nivå och hos ansvariga myndigheter ochvara
andra berörda intressenter.

Så våra direktiv utformats behandlar vi endast samordningsbehovetsom
mellan regeringskansliet och förvaltningsmyndigheterna och mellan dessa
myndigheterna sinsemellan. Säkerligen kommer EG-samarbetet också att
kräva vissa organisatoriska åtgärder inom regeringskansliet för att
regeringen skall kunna samordna de svenska aktiviteterna i EG. viInnan
belyser samverkan mellan departement förvaltningsmyndigheteroch finns
skäl någotnämna den s.k.att beredningen regerings-om gemensamma av
ärenden.

Gemensam beredning

Alla regeringsärenden skall regeringen kollektiv.avgöras Deettav som
statsråd närvarande vidär avgörandet ärende anmälaett utansom attav
skiljaktig mening blir ansvariga för beslutet. Denna ordning grundar sig

uppfattningen vårt parlamentariska alla beslut regeringensystem att av
skall uttryck för värderingar omfattas regeringen i dessvara som av
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helhet. Den beredningen säkerställaär sättett att attgemensamma
principen kollektivt beslutsfattande får reellt innehåll.ettom

formellaDe reglerna beredning finns i departements-4 §om gemensam
förordningen 1982: 177; omtrycktl 1991:2008. Där föreskrivs att ettom
ärende faller inom flera departements verksamhetsområden, skall det

inomhandläggas det departement till vilket ärendet huvudsakligen hör.
Ärendet skall beredas i samråd med övriga berörda statsråd.

Departementsförordningen innehåller inte några detaljerade reglermer
i vilka fall beredning skall förekomma. Statsrådsbe-om gemensam

redningen skall dock alltid informeras regeringsärenden vikt.störreav av
Vidare kan erinras bestämmelserna i 10 kap. 8 § regeringsforrnen. Därom
föreskrivs chefen för det departement till vilket utrikesärendena höratt
skall hållas underrättad det hos statlig myndighetnär uppkommerannan
frågor betydelse för förhållandet till andra eller mellanfolkligstaterav
organisation.

Som huvudregel gäller den beredningengemensamma skall inledasatt
tidigt det praktiskt möjligt. Samrådetså måste i så god tidär ägasom rum

före beslutet de berörda departementen har reell möjlighet föraatt atten
fram sina synpunkter och påverka ärendets handläggning och avgörande.

EG-frågomassamordningBehov beredningav av

eller förvaltningsmyndighetDet departement den har föransvaretsom en
EG-fråga skall till andra berörda departement och förvaltnings-attse
myndigheter tillfälle komma frågamed synpunkter i be-attges om
redningsunderlag, förhandlingsposition omsorgsfullKravetm.m. en
beredning kan för övrigt viktigare i EG-frågorsägas än änvara annars,
eftersom Sverige vid medlemskap knappast kan initiativ till, änett ta
mindre själv besluta regeländringar inom EG:s kompetensområde. Detom

därför särskilt angeläget berörda departement, förvaltningsmyndig-är att
heter och andra berörda verkligen bereds tillfälle komma medatt syn-
punkter.

Erfarenheterna från medlemsländerna visar det ofta iäratt expert-
kommittéema under kommissionen de grundläggande dragen i olikasom
förslag utarbetas. Redan på detta stadium beslutsprocessen bör därförav
Sverige möjligt förankradha ståndpunkt.om en

EG-samarbetet och de samordningskrav fördet med sig ställer också
informationkrav ökad myndigheterna sinsemellan departementensom

och förvaltningsmyndigheternas pågående och planerade aktiviteter.
Myndigheters kunskap andra myndigheters arbetssätt och verksarnhets-om

många fallområden i bristfällig. Kunskap detta förstaär ärom en
förutsättning för samordning. Vidare myndigheter inom flertalär ett
ämnesområden beroende hur andra myndigheter hanterar närbesläktadeav
frågor. ocksåDe beroende varandra för information förär samtav
kunskaper och erfarenheter skilda slag. förutsesBeroendet öka vid ettav
medlemskap då de flesta sakfrågor får EG-perspektiv. Vid varjeäven ett
frågas behandling måste svensk policy och övergripande strategi beaktas
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Sverige i EG skall kunna föra samordnad politik, utifrånför att en en
uppfattning.genomtänkt och konsekvent

övergripande samordningen har i EES-arbetet bedömts fungeraDen
försiktig införarelativt väl. Man bör därför med samordnings-att nyavara

effektivitetshämmande.kan bli kostnadskrävande och Viinstrument som
det inom regeringskansliet liksom kommer finnasförutsätter att attnu

beredningsorgan i någon form. Likväl kan det finnas skäl införstående att
formellaEG-samarbete stärka den samordningen mellan departementett

myndigheter.och
i budgetprocessen, där möjligheter till mål- ochEtt ärsätt att ges

resultatstyming, ställa krav för myndigheterna samrådsför-ett anpassat
farande med berörda departement och myndigheter och nationellen
konsekvensanalys.

möjlighet i verksförordningen in allmän föreskriftEn är att taannan en
skyldighet för myndigheter samråda med andra berörda i EG-attom

frågor.
underlätta departementens och myndigheternas dialog ochFör att

EG-frâgomasamordningen agerandet i bör det vidare skapas forumettav
mellan departementsledningen ledningarna förför regelbundna ochmöten

förvaltningsmyndigheter.departementets

kommittéväsendet isvenska5.3 Det ett

EG-perspektiv

Även sammanhangkommittéväsendet i mångadet svenska är ettom
besluteffektivt medel för fram underlag för statsmakternasatt ta

faktiska för utredningsinsatserbedömer vi detatt utrymmet av
kommittéer EG-omrâdet. minstkommer minska inom Inteatt av
tidsskäl kommer alternativa utredningsformer.utnyttjaattman

Enligt vâr bedömning finnas utrednings-kan det dock behov av
insatser kommittéer i EG-frâgor. gälla uppgiftenockså Det kanav

utarbeta underlag och förslag frågatill svensk ståndpunkt iatt en
där Sverige vill EG-kommissionen skall initiativ. Man kanatt ta
också tänka sig kommitté referensorgan och stöden som en
svensk förhandlingsdelegation eller förhandlare frågai ären som
under behandling i EG-organen. Slutligen uppgifterkan det finnas
för kommitté i tillämpningsfasen, det gäller överföranärt.ex. atten
innehållet i EG-direktiv till nationell lagstiftning.ett

förut-Det svenska kommittéväsendets konstruktion skapar i sig goda
frågorsättningar för finna lösningar påutredningsinsatseratt somgenom
kommitténsinför. första hand pâstatsmakterna ställs Vi tänker då i

möjlighetöverväganden medfunktion forum för politiska attettsom
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tillmöjligheterintressentmedverkanuppnåförslag, samtförankrapolitiskt
kommit-ocksågrad bidrarhögkompromisslösningar. Iochförhandlingar

kommitté knytatillmöjlighetenochsjälvständighetflexibilitet, attténs en
Kommittéväsendet ärresultatet.tillsakkunskapsärskildmedpersoner

förunderlagframmedeleffektivtavseenden taväsentliga attisåledes ett
tillfredsställandenågotintedetfall finnsvissalbeslut.statsmaktemas

alternativ.
förnågotdet finns ut-ställtsfrågan utrymmehardirektivenI om
tillanknytninghararbetekommittéer i det enredningsinsatser somav
EG:sinomnormgivningsarbetetVad gällerEGmedverkan isvensk

faser.iutredningsbehovnationellt trevikankompetensområde ettse
medförslagutarbetarkommissionenintressehaSverige kan attett av

skall kunnasidasvenskfrånfråga. Försärskildiinriktning att.viss manen
regeldetinitiativ kommer attsådantkommissionen sompåverka ettatt ta

agerande. ISverigesförgrund ettsakunderlaggedigetbehövas somett
utarbetakommittéuppgift för attdetkansammanhangsådant enenvara

kommissionenvillSverigefråga däriståndpunkt attsvensktillförslag en
initiativ.skall ta

underhemmaplanpåutredningsigockså tänka ensomkanMan en
arbetsgrupperrådetsitid,långpågå underkanvilkenförhandlingsfas,

kommissionensiarbetetmedsambandiredanfrågor,viktigareieller,
formistöd,ochreferensorgan t.ex.fungerar gerettexpertgrupper som

svenskaochförhandlingsdelegationensvenskadenutredningsinsatser,av
representanter.

utredning inationellföruppgiftersigtänka enkanSlutligen enman
direktivEG:sdålägenaktuellt i deblikan gertillämpningsfas. Det t.ex.

dengällervadhandlingsutrymmevittganskamedlemsländerna ett
ikommitté hasituation kan stort settsådanlregleringen.nationella enen

direktivEG:sskillnadenmed dendag,i att gerfunktion somsamma
medlemslän-därOckså i lägenföreslå.kankommitténvadförgränserna

kan detavtalsregleringochförfattningsregleringmellanväljakandema
fungerasituationsådanikommitté. kanDenföruppgifterfinnas enen

förhandlingsorgan.ochförslagsorganbåde som
också ikommittéerförÄven uppdragfinnasalltså kommerdet attom

faktiskadetvibedömer utrymmetEGmedlem i attSverigedär ärlägeett
minska. KravenkommerEG-områdetkommittéer inom attför insatser av

påkravenliksomytterligare,ökaeffektivitet kommerochsnabbhet attpå
flexibilitet ärmed dessKommittéväsendetarbetsformerna. eniflexibilitet

behövas.kommerkomplementochalternativ attutredningsmodell, men
bistå medfåutsträckningökadisannoliktkommer attMyndigheterna

kanÄven universitetochnäringslivfråninsatserutredningsinsatser.
behövas.

meningvårenligtutredningskommitté kan etttraditionellt varaEn
faktaunderlag,analyseramaterial,samlaförlämpligt attt.ex.organ

regeringenpåsynpunkterinhämtaprinciplösningar en avutarbeta samt
målformule-uppdrag börsådanttillDirektivenhuvudlösning. ettförordad

sammansättningenuppläggning.utredningsarbetetsregleraoch nogaras
kommitté sammansattfrågans avfår berokommittén art, enmenav
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parlamentariker, företrädare för intresseorganisationer och kan iexperter
vissa sådana förberedande lägen lämplig lösning.vara en

I många fall kommer det inte bli praktiskt möjligtatt låtaatt en
kommitté med parlamentariker, företrädare för intresseorganisationer och

utarbeta svensk ståndpunkt.experter När tidsramarnaen ellerär snäva när
det gäller speciella sakområden kan det lämpligare tillkallavara att en
särskild utredare eller låta några ledamöter i inom regeringskanslietett
stående beredningsorgan utarbeta förslag. Andra former förett statlig
utredningsverksanmet anförtroär uppgiftenatt departementalen
arbetsgrupp eller lägga utredningsuppdragatt på denut ett myndighet som
berörs frågan.av

Metoden låta stående beredningsorganatt ett utreda vissa frågor har
redan tillämpats inom de 30 arbetsgrupper på tjänstemannanivåen av som
har hand förberedelsearbetet inför medlemskapsförhandlingama,om
Gränskontrollgruppen. Denna interdepartementala arbetsgrupp har också
karaktären kommitté, då den regeringen fått direktivav en utredaav att
hur den kontroll, statistikinhämtning och myndighetsutövningi frågaannan

ochtransporter i dag utförsom varor, vid gränsen, skallpersoner som
hanteras vid medlemskap. Gränskontrollgruppenett har vidare i sin tur

uppdrag till bl.a. Statskontoretgett ett utreda vissa frågoratt rörande
datoriserat informationsutbyte inom EG. Enligt vår mening Gränskon-är
trollgruppen bra exempel på hur detett statliga utredningsväsendet kan
komma användas vid medlemskap.att ett

Vårt nationella lagstiftningsarbete påverkasegna medlemskap iettav
EG främst internationaliseringatt regelsystemet framstårgenom en av som

självklarare.än Kommittéer och särskilda utredare bör generellt beakta
EG-aspekten i sina uppdrag. Om kommitté eller särskild utredareen en

i uppdrag omsätta EG-direktivatt tillges nationellaett regler, måste
givetvis EG-direktivet iakttas. l kommittéförordningen bör regeringen
föreskriva EG-aspektema skall beaktas iatt arbetet.
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svenskaidenrollIntresseorganisationernas5.4

beredningsprocessen

ståendeformi någonbörintresseorganisationerBerörda av
tillfälle lämnaberedasochinformationfå attberedningsorgan om

frågordeutformas iskallståndpunktSverigeshursynpunkter
EG-arbetet.ikommer uppsom

intresseorganisationemauppgift övervägahaft tillocksåVi har att om
beredningssammanhangirollskallhittills genomsätt ges ensomsamma

EG-samarbetet. Somiberedningsprocessensvenskadendeltagande i
intresseorganisatio-förföreträdare6.2, kommeravsnittdeliredovisats

radiledamöterberedas platsEGmedlemskap ivid enatt somettner
sänderVidarekommissionen.underarbetsgrupperochkommittéer

berördatillremissbesluttillofta utkastrådetochkommissionen
hand vidockså underinhämtassynpunkterDerasintresseorganisationer.

ochrådetellerkommissionenförföreträdaremellandirektkontakter
liksomintresseorganisationemakanVidareintresseorganisationema.

kommis-inationellaförfinansiera tjänster experterstatsförvaltningama
samverkanformaliseradslagEG skildainomocksåfinnssionen. Det av
exempel ärsådantEttintresseorganisationema.ochinstitutionernamellan

antalocksådetfinnskommittén. Som ettnämntssocialaochEkonomiska
intresseorganisatio-utövarinom EG. Dessutområdgivande trepartsorgan

beslutsfattarnameddirektkontakterochlobbyinginflytande genomnerna
Det ärsamarbetsorgan. moteuropeiskastationeradeBrysselivia sina

nationelladenroll iintresseorganisationemasbakgrunddenna som
EG-frågor bör övervägas.beredningsprocessen av

framgångsriktförförutsättningdet etttidigare konstaterats ärSom en
förhandlingspositionensvenskadel denSverigesförinom EGagerande att

synpunkterfördeldetutgångspunktenFrån den ärförankrad.väl omenär
ställning tillstatsmakternainintresseorganisationer kan när tarvägasfrån

skälockså värnafinnsEG. Det attagerande iSveriges omrörandefrågor
organisa-derasföretagochenskildatraditionensvenskaden genomatt ge
inför deberedningenundersynpunkterframföramöjlighetertioner att

bedömningvårenligtskulleställningstaganden. Det varapolitiska organens
kompetensornråde flyttasEG:sbeslutsfattandet inomolyckligt näratt nu,

inflytandedemokratiskadetockså reduceratill EG,svenskafrån statsorgan
ochtill insynmöjlighetorganisationemasuttryck itillkommersom

beredningsprocessen.svenskadenpåverkan i
istadierolikaimedverkatillfälleorganisationerna attGenom att ge

ochexpertissärskildaderassigförsäkrakanbeslutsprocessen omman
påverkaorganisationernalåtaförskälYtterligaresakkunskap. attett

möjlighetfår attpolitiken ärsvenskaden attutformningen enmanav
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förankra Sveriges ståndpunkt, något i skede kan underlättaettsom senare
genomförandet de politiska åtgärderna.av

Även intresseorganisationerna alltså har olikaom förvägar direkt
inflytande i EG-organisationen vi, här redovisade skäl, det vidanser av att

medlemskap behövsett forum något slag därett företrädare förav
regeringskansliet och intresseorganisationema kan föra öppen dialog.en

Erfarenheterna har visat den organisation medatt arbetsgrupper och
referensgrupper skapades för EES-förhandlingamasom är lämpligtett
informations- och samverkansforum. Eftersom det inte vårär uppgift att
lämna förslag regeringskansliets organisation och arbetsformerom vid ett
EG-medlemskap begränsar vi till förorda intresseorganisatio-attoss att

bör beredas möjlighet i något beredningsorgannema deltaatt i den
svenska beredningsprocessen i EG-frägor.

En fråga kommer i detta sammanhang hursom är intresseor-näraupp
ganisationema skall komma själva beslutsfattandet, detnär gäller den
svenska förhandlingspositionen i olika frågor. l EES-arbetet har vissa
arbetsgrupper låtit referensgruppen sammanträda samtidigt med arbets-

medan andra gjort klar åtskillnadgruppen, mellan verksamheten ien
arbets- respektive referensgrupp. Det hittillsvarande arbetet i arbets- och
referensgruppema dock inteär direkt jämförbart med det arbete som
kommer bedrivas under medlemskap.att Arbetet harett under EES-
förhandlingarna främst bestått i analyser och ställningstagande tillav ett
givet regelverk medan det kommande arbetet blir dynamiskav mera
karaktär och kommer koncentreras utformaatt svensk förhand-att en
lingsståndpunkt i frågor eller ändrade regler i form EG-om nya av
förordningar och EG-direktiv.

Hur informations- och samrådsverksamheten skall organiseras hänger
med frågan hur långt intresseorganisationemasamman bör medverka i

beredningsprocessen. En fråga aktualiserats är skulle kunnasom om man
sammanföra arbets- och referensgruppema. Enligt vår mening bör hela

för de förslag till förhandlingspositionansvaret skall utarbetas undersom
beredningsprocessen för sedan underställas de politisktatt ansvariga för
ställningstagande ligga hos tjänstemän i regeringskansli och förvaltnings-
myndigheter. Vi måste ha denna rågångatt föranser man att ansvars-
förhållandena inte skall bli alltför diffusa. Denna principiella över-
vägande grundade ståndpunkt talar alltså för bibehåller denatt man
hittillsvarande uppdelningen i arbets- och referensgrupper.

Vi har under arbetets gång blivit uppmärksammade på intresseorganisa-
tionemas krav på information integrationsfrågoma. Sådan informationom
kan kanaliseras de nämnda beredningsorganen,genom de fårovan som om
bestå, bör för lämna och sprida informationges attresurser denom
verksamhet pågår inom sakområdet i EG.som
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Remissförfarande5.5

allteftersombehovfinnaskan detsidaregeringens att,Från ett av
sinförankranationelltinom EG,fortskriderbeslutsprocessen

ståndpunkt.
medfårberedningen avgörasnationelladentiden förochFormen

tidsramar.EG:sochkaraktärtill fråganshänsyn

svenskadendelEG kommerimedlemskapsvensktVid avenett
institutioner. Här-EG:stillflyttas övernormgivningskompetensen att

lagstiftningsärendenberedningen attsvenskadenbl.a.kommerigenom av
svenska be-remissförfarandet. Dentraditionelladäribland detpâverkas,

remitterarkommissionenavhängigkommerredningsprocessen att omvara
offentliggörkommissionenberedningsstadiet,underSverigetillförslag om

frånberedningsmaterialellerberedningsstadietundermaterial om
Vioffentligt.det inte ärkännedomtill allmänkommer trotskommissionen

ochberednings-EG:simedverkanSverigesockså konstateraskall att
utrikes-bestämmelsernaunderfallakommer ombeslutsprocess att att

sekretesslagen.1 §i 2 kap.sekretessen
svenskatill denmotsvarighetnågoninteEGdet inomfinnsSom nämnts

skallhandlingsjälvabestämmerEG-organenoffentlighetsprincipen. enom
handlingenskildförrättighet utNågon atteller inte. enlänmas enut

blirinstitutionerhos EG:sHandlingaralltså inte.finnsEG-organhos ett
214 iartikelifinnsVidareâr.efter 30offentliga förstregelsom

gemenskapernasförtystnadspliktregelallmänRomfördraget omen
kommittéer.ochinstitutioneri EG:smedlemmarnaochtjänstemän

för bl.a.sekretesspraxisenligti daggällerkommissionenHos
överläggningar.internaochberedningsmaterialkommissionens egna

denutsträckningmaterial i denoffentliggöradockkanKommissionen
Kommissio-vill.denmedrådgöraberedningsstadietunderönskar och vem
överlämnasdeoffentligablir närdirektivochförordningartillförslagnens

handlingarSåväloffentlighet.råderEuropaparlamentet sområdet. ltill
tystnadspliktgällerrådetoffentliga. lregeldäröverläggningar är som
Sekretessenbeslutarrådet inteförhandlingar annat.rådetsbeträffande om

rådetstillanslutningiupprättasdokumentockså deomfattar som
sammanträden.

allmän-EGinomdebattomfattandenärvarandeförpågår omDet en
vidgadochbeslutsprocesseni bl.a.till insynmöjlighet enomhetens

led i denharKommissionengemenskaperna. ettinomöppenhet som
iinsynenförbättraföråtgärdervissavidtagit attdiskussionenpågående

bredarefrånsynpunkterinhämtaskallDenarbete. endess t.ex. numera
Europeis-Vidnormgivningsprocessen.stadiumtidigareoch påkrets ett av

regeringschefemauttalade1992decemberiEdinburgh enirådets möteka
insyn.allmänförarbetegemenskapernasefter öppnasträvan att
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Svenskt remissförfarande i EG:s beslutsprocess

Till skillnad från många EG:s medlemsstater har Sverigeav formelltett
reglerat remissförfarande. Enligt 7 kap. 2 § regeringsformen skall vid
beredning regeringsärenden behövliga upplysningarav och yttranden
inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning behövs skallsom
vidare tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda sig.att yttra

Eftersom våra överväganden skall inomgöras för gällanderamen
grundlagsbestämmelser utgår från det vidävenatt medlemskapett
föreligger skyldighet vid behov bereda myndigheteren att och organisatio-

tillfälle sig vid beredningenatt yttraner regeringsärenden. Vi harav
tidigare konstaterat Sveriges position iatt EG-fråga läggs fastom ien ett
formellt beslut vid regeringssammanträde, någotett troligen inte blirsom
vanligt, omfattas den svenska beredningen frågan hur Sverige börav agera
under EG:s berednings- och beslutsprocess bestämmelsen i kap.7 2 §av

Ävenregeringsformen. i de fall EG-fråga formellt inte är ärende hosen ett
regeringen har vi förordat de principer kommitatt till uttryck isom
regeringsformen i fråga beredningen ändock skall vägledande.om vara
Hur denna beredningen skall tillexterna är angelägenhet fören
regeringen.

Ett framgångsrikt europeiskt samarbete förutsätter snabb och välen
förankrad nationell beredning. Allteftersom beslutsprocessen fortskrider
inom förutsättesEG allt fastare intern berednings- och förankringspro-en

inom den nationella förvaltningen. Mot bakgrundcess härav vi attanser
det kan finnas behov höra berörda intressenterett att under EG:s olikaav
beredningsfaser.

Ett remissförfarande redan under kommissionens beredningsprocess kan
demokratisk synvinkel viktigt, eftersom möjlighetenur påverkavara äratt

vidstörst utformandet själva förslaget. När det ligger formelltav ett
förslag till beslut i ministerrådet kan det svårt för intressentervara att
gehör för synpunkter avviker från förslaget. Hur remissförfarandesom ett
praktiskt skall till detnär inteännu finns något formellt, offentligt
förslag dockär beroende bl.a. tillgång till information denav om

Ävenlagstiftning planeras tidsfaktom. kommissionensamtsom inteom
offentliggjort något beredningsmaterial informationsflödetär pågåendeom
arbete inom kommissionen Mot denna bakgrund börstort. regeringen,
enligt vår mening, mycket flexibel och bestämma formerna förvara en
eventuell remissbehandling med ledning tillgången till berednings-av
underlag.

Under kommissionens beredningsprocess kan regeringen förslagsvis
inhämta synpunkter på tillgängligt arbetsmaterial remitteraattgenom
frågan till inom regeringskansliet stående beredningsorgan, lika de
arbetsgrupper varit verksamma i EES-arbetet. Till sådana departemen-som
tala arbetsgrupper kan referensgrupper knytas med företrädare för berörda
intresseorganisationer. Ledamöter i sådana referensgrupper iår princip
underkastade sekretessbestämmelser de departementstjänste-samma som

deltarmän i motsvarande arbetsgrupper. Vidare finnssom möjligheten att
bjuda in berörda intressenter till hearing och där dem möjligheten ge att
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Även informellaanvända sigmöjlighetensynpunkter.framföra sina att av
främst tidsramamautnyttjas, är snäva.direktkontakter kan när

till rådet bliröverlämnatsförslag till rättsakterkommissionensNär
organiseraregeringenmöjlighet förfinns dåoffentligt. Detförslaget ettatt

enskildaochIntresseorganisationerremissförfarande.skriftligtsedvanligt
börvad deförslaget och till kännadå synpunkterkan anser varagege

i Bryssel.förhandlingenståndpunkten isvenskaden
beredningsprocessenssvenskaremissförfarande under denVad gäller ett

ochi rådsarbetsgruppemaförhandlingsarbetetvarmed åsyftasdel,senare
såsekretessvissregel kravfinns det att t.ex.i Coreper, egnasom

inomEttför synsättinte blir kändaförhandlingspositioner annatmotparter.
svenska intresseninnebäraskulleförhandlingsarbetetinternationelladet att

förhand-svenskutarbetandetVidbästadrivasinte kan sätt. av en
fråninhämtasupplysningarbehövligaskede kanlingsposition i detta

för berördaföreträdaremeddepartementala arbetsgruppersådana
intressenter.för olikaföreträdaremedreferensgruppermyndigheter och

Även detEG-direktiv ärinförlivandefrågadet storärnär är avavom
tillfälleorganisationernahörs ochmyndigheter yttraberörda attvikt gesatt

tillmed hänsynhuvudsakiberedningen fårför avgörasFormensig.
karaktär.frågans
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6 Svensk representation i EG-organen

Sverige skall medverka i antal EG-organ olika nivåer iett stort
organisationen. Det gäller dels kommissionens expertkommittéer,

utarbetar kommissionens förslag rådet,till dels de arbets-som
under rådet förbereder rådets beslut, dels de kom-grupper som

mittéer under kommissionen har uppgifter verkställig-som
hetsstadiet.

för svenskt deltagande i EG-organen bör liggaAnsvaret
respektive fackdepartement.

svenska representationen i expertkommittéema bör före-Den
trädesvis bestå tjänstemän från eller berördadepartementav myn-

utsträckning sannoliktdigheter. I dessa kommer Sverige i stororgan
förvaltningsmyndig-tjänstemän från de centralarepresenterasatt av

heterna.
tjänste-arbetsgrupperna under rådet bör Sverige företrädasI av

specialattachéer ellervid den svenska ständiga representationen,män
vid behovföreträdare från berört fackdepartement. Dessa börav

från områdenbiträdas från myndigheterna eller andraexperterav
inom samhällslivet.

verkställighetsstadiet bör Sverigel kommissionens kommittéer
från eller berörda för-företrädas tjänstemän departementetav

valtningsmyndigheter.

Allmänna utgångspunkter1

ställas krav svenskVid svenskt medlemskap i EG kommer det attett
Integrationen kommer leda tillrepresentation i antal EG-organ. attstortett

för-utrednings-, berednings- ochpå ökade och delvis förändradekrav
förvaltningsmyndighetemasregeringskansliets ochhandlingsinsatser från

iinbjudas till deltagandeBland kommer Sverigesida. ett stonannat att
Eftersom SverigeEG-organisationen.arbetsgrupper iantal kommittéer och

integrationsarbetet iregeringskansli ilitet kommerhar storattett man
förvaltningsmyndig-frånmedverkan personalutsträckning behöva av

graddärför i högmåstedeltagande i EG-arbetetsvenskthetema. Ett
för-centralaoch desamverkan mellan regeringenbyggas näraen

valtningsmyndighetema.



210 Del III SOU 1993:80

förhållandeDetta gäller i till Riksbankenäven utan attsom, vara
underställd regeringen, har antal näraliggande och delvis överlappandeett
uppgifter. Genom Riksbankens medverkan i EG-ländemas central-
bankssamarbete uppstår parallella kontakttillfällen förvärde deärsom av

möjligheternasvenska inflytande i EG-arbetet.utövaatt
Även vid medlemskap förvaltningsmyndighetema,kommer liksomett

hittills i EES-arbetet, medverka i regeringens arbeteatt attgenom
tillhandahålla olika former underlag för regeringens ställningstagande.av
Därutöver kommer tjänstemän från dessa myndigheter deltaatt som

isvenska och eller företrädare för Sverigerepresentanter experter som
EG:s organ.

påEG-organen fack-Ansvaret för svenskt deltagande i bör ligga
departementet

Sakansvarigt i överensstämmelse med den engelskadepartement bör,
modellen med leading department, för svensk medverkan iansvara
kommissionens expertkommittéer och för dessa erhålleratt experter
lämpliga riktlinjer för sitt agerande. Vidare bör det åligga departementet

information tillfölja medverkan och vidarebefordraatt experternasupp
departementandra berörda och myndigheter.

för Sveriges ombud ochSakansvarigt departement bör även attansvara
rådets erhåller instruktioner och för tjänstemäni arbetsgrupper attexperter

erhåller det expertbiträde denvid den svenska representationen i Bryssel
behöver.

på Sverigedet följande redovisar vi synpunkter hur kanl vara
faser.i beredningsprocessens olikarepresenterat

6.2 Arbetet i kommissionen

inledningsvis framhållit möjligheten för litet landVi har redan ettatt som
EG:s i så tidigt skedeSverige inflytande i beslutsorganutöva äratt att ett

till intressen ochbeslutsprocessen möjligt söka svenskatasom varaav
informella förhandlingar för nåsamverka med andra medlemsstater i att

för Sverige följer måste tillmätaden bästa lösningen. Härav att man
kommissionens förslag till rådsbeslut särskilt vikt. Genomarbete med stor

låta från medlemsländerna medverkan i expert-att experter genom
förslag uppmärksammaskommittéerna delta i utformningen ettav

problem. Kommissionen fârkommissionen nationella särintressen och
frågan. Utfalletockså uppfattning medlemsländernas politiska vilja ien om

i första handberedningen i sådan expertkommitté beror inte ettavenav
opinions-röstetal information, aktivlands kunskap,utan snarare av

förmåga koalitioner. Många hävdarpåverkan förhandla och byggasamt att
det förhandlingsarbetearbetet i expertkommittéerna lika viktigtäratt som

ministerråd, eftersom det isker i anslutning till EG:s är expert-som
landsförslagen form. förslag striderkommittéerna När mot etttar ettsom
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intresse kan landets i kommittén signaler till EG-kommissionenexpert ge
landet inte kommer för förslagetrösta i ministerrådet.att attom

Kommissionen inbjuder från varje medlemsland delta iexperter att
beredningen förslag i expertkommitté. Det viktärettav stor atten av
regeringen utnyttjar möjligheten lämna förslag skallatt experter som

Sverige i kommissionens expertkommittéer. Inbjudan sändsrepresentera
linjei regel till medlemsländemas ständiga representationer i Bryssel. I

attmed vårt förslag fackdepartementen skall för Sverigesansvara
deltagande i EG-organen bör kommissionens inbjudan vidarebefordras till
sakansvarigt departement.

Utländska erfarenheter visar det i praktiken det sakansvarigaäratt
departementet bestämmer hur och i vilken form skallstatensom represen-

l det inledande arbetet i expertkommittéema brukar Danmarkteras. t.ex.
företrädare från både berört ministerium och styrelserepresenteras av

fördirektorat frågan kan ha politiskutröna betydelse. I de fallatt om
frågan tekniskär uppskattningsvis 90 fallenrent natur procentav av

fortsättningsvisDanmark företrädare från berörtrepresenteras av en
direktorat. Inom de danska ministerierna har det under åren utvecklats en
naturlig arbetsfördelning mellan ministerierna och direktoratenstyrelsema.
Lantbruksministeriet har i vilka kommittéer direktoratent.ex. angett som
och styrelserna för den danska medverkan vilkaoch isvarar som

finnsministeriet också Från dansk framhållersidarepresenterat. attman
frågan hur Danmark skall sig naturligt beroende pårepresenterasom ger
frågans karaktär. Representationen i samråd mellan demavgörs näraett

för sakområdet i ministeriet och direktoratet. Storbritannienlsom ansvarar
handlägger varje ministerium självständigt förhandlingsarbeteallt i
kommissionens expertkommittéer. Eftersom ministerierna arbetetattanser
i expertkommittéema lika viktigt det i arbetsgrupperna under rådetär som

det sällsynt de låter tjänstemän från förvaltningsmyndigheterär att egen
hand arbeta i expertkommittéer. Det sker regel bara det gällernärsom
renodlat tekniska frågor. vanligt frånDäremot detär att representanter
ministerierna biträds från förvaltningsmyndigheter.experterav

erfarenheterna frånSom antal EG-länder visar kan några preciseradeett
förregler representationen, gällande hela fältet, inte Vilkaöver ges. som

skall Sverige blir beroende frågor behandlas. Vårderepresentera av som
bedömning det gäller svensk representation i expertkommittéemanär är att
Sverige bör tjänstemän från fackdepartementet ellerrepresenteras av
berörd förvaltningsmyndighet. Det kommer med hänsyn till ärende-
mängden bli nödvändigt i utsträckning anlita tjänstemän frånatt att stor
förvaltningsmyndighetema.

möjliggöra reell påverkan och uppföljning expertkommitté-För att en av
expertkommittéema liggaarbete bör för svensk medverkan iansvaretemas

ställa expertis tillpå respektive fackdepartement. Riksbanken bör
för aktuellaförfogande centralbanksaspekter väsentliga dennär är

sakfrågan.
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6.3 Kommittéer verkställighetsstadietpå

finns olika slag kommittéerDet engagerade i kommissionenstre av
verkställande rådgivandekommiztéenförvaltningskommiztéeroch
föreskrivande kommittéer. finns också blandade kommittér,Det t.ex. en
rådgivande kommitté också fullgör förvaltande föreskrivandeellersom
uppgifter, vilket beror i direktiv finnasdet kan verkställighets-att ett

olikaåtgärder slag. Vi har i del avsnitt 10.3, redogjort förnärmareav
förfarandenade olika och kommittéema.

samtliga förfarande skall kommissionen fram sitt förslagl lägga tilltre
rättsakter för tjänstemannakommitté bestående företrädare för med-en av
lemsländema. Ordförande företrädare för kommissionen.är en

Också i fråga dessa kommittéer verkställighetsstadiet detärom
ständiga representation inbjuderkommissionen medlemslandetssom genom

oftast två, för varje EG-land.företrädare,
medlemsländernavåra utländska studier kan vi dra slutsatsen iAv att

fråndessa särskilda kommittéer huvudsakligen företräds tjänstemänav
fackdepartementet och för deltagandet ligger respektiveatt ansvaret
departement. Arbetet i kommittéema likna med arbetet iär närmast att

vår bör Sverige därförrådets olika beredningsorgan. Enligt bedömning
frånföreträdas antingen tjänsteman departementet, vid behoven somav

förvaltnings-biträds myndighetsexpert, eller tjänsteman från enav av en
Även från Riksbankenmyndighet. i detta arbete kan deltagande expertav

aktualiseras.

Kommissionstjänstemännen6.4

ocksåVi vill i detta sammanhang något de svenska tjänstemännämna om
vid medlemskap i EG kommer rekryteras för tjänstgöring vidett attsom

kommissionen och vid andra institutioner inom EG. Hur många det kan bli
fråga vi bestämdhet siffrainte med i dag cirka 1000vetom men en om
har nämnts.

Vi bedömer det viktigt för medlemsland ha medett attsom personer
gedigna erfarenheter samhälls- och näringsliv i det landet anställdaav egna
i EG:s olika institutioner. många kan tjänstemännens nationalitetI organ
faktiskt påverka hur ärende handläggs, samtidigt informationsut-ett som
bytet underlättas personliga och direkta kontakter mellan landsmän.av

med samhällssystem och svenskaSvenskar god kännedom svensktom
kan sin anställning i kommissionen få betydelse förintressen genom

Ävenmöjligheterna främja svenska intressen. dessa tjänstemän inteatt om
skall Sverige, vill vi framhålla vikten Sverige irepresentera attav
inledningsskedet kraftigt verkar för den svenska ingångskvoten fyllsatt

förtrogna offentligmed väl med svensk förvaltning ochärpersoner som
svenskt samhälls- och näringsliv.

förFörutom de svenskar anställs inom kommissionen singöraattsom
yrkeskarriär funktionärer inom institutionen kommer svenskasom
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organisationer och företag nationellaoch anställda istatstjänstemän att som
kommissionen. Anställnings-perioder inomarbeta under kortareexperter

oförändradår i normalfallet medmånader till ochtiden är tresex
hemlandet.anställning i

in nationella vidvikt vidVissa medlemsländer lägger experterstor att
sakfrågor eller iför landet viktigahandläggergeneraldirektoratde som

lagstiftningsarbeten.för landet viktigadär det pågårgeneraldirektorat
tid före svensktbör också i godstatsförvaltningensvenskaDen ett

efter fåböri vilka generaldirektorat strävamedlemskap överväga attman
statsför-samordningvidare skeDet börnationellain experter. aven

nationellaskallsvenska tjänstemänförvaltningens insatser antasatt som
kommissionen.videxperter

i rådetArbetet6.5

och SJKCoreper

Coreper skallarbetsgrupper.och dessberedningsorgan CoreperärRådets
sarnförståndslösningaråstadkommasökarådets arbeteförbereda attgenom

lösningarpolitiskainriktatframför alltArbetetutarbeta äroch texter.
hundratalhjälpförhandlingar. Medfaktiskafrågadetoch ettär avom

rådsbeslutförslag tillkommissionensgår Coreper igenomarbetsgrupper
ståndpunkter.medlemsländernasjämkaroch samman

skall igiven. Sverigeirepresentationen Corepersvenska ärDen
för den svenskachefenställföreträdaren förföreträdasCoreper l av

ständigachefen för den2och i Coreperrepresentationenenständiga av
expertbiträde departementbör dessarepresentationen. Vid behov av

förvaltningsmyndighet.eller
företrädasjordbrukskommittén SJKi SärskildaSverige bör av

jordbruksfrågor.specialattachén för
för Sverige ärvid EG börständiga representationVår attansvara

SJK.Coreper ochföreträtt i

Arbetsgrupperna

ständigakaraktär,frågansberoendekan,Rådets arbetsgrupper vara
rådsbe-förberedauppgiftArbetsgruppemasad hoc-karaktär. äreller attav

förförutsättningarnaklarläggapolitisktjuridiskt ochsakligt,sluten samt att
EG:s med-i arbetsgruppbehandling ärUnder ärendesbeslut. ett en

lands ständigarespektivefrånföreträdda tjänstemänlemsstater av
Inte sällansakansvarigt departement.föreller företrädarerepresentation

expertkommittéerkommissionensmedverkat idetär personer somsamma
företräder landet.därefter i arbetsgruppensom

arbetsgruppemaarbetet iför våra överväganden ärUtgångspunkten att
bedömning bör Sverigevårförhandlingar. Enligtlikna vidnärmast är att

representatio-vid den ständigatjänstemänföreträdasi arbetsgruppema av
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specialattachéer eller tjänstemän från departementet. Dessanen, börav av
vid behov biträdas från förvaltningsmyndigheter eller frånexperterav
andra områden samhällslivet. Sverige bör också i särskilda frågorav
kunna företrädas tjänstemän från förvaltningsmyndigheter. Riksbankenav
bör ställa till förfogande i frågor harexperter anknytning tillsom
centralbankernas verksamhet.

Har arbetsgruppen inte eliminerat alla meningsskiljaktigheter i t.ex. ett
direktivförslag attachéemaövertar den fortsatta behandlingen förslaget.av
Det då huvudsakligenär fråga politiska överväganden. l dennaom
beredningsfas denär svenska representationen given.

6.6 EG-domstolen

EG-domstolen fyller mycket funktionväsentlig inom gemenskapema.en
Domstolen för den rättsliga kontrollen hur EG-institutionemaansvarar av

sina befogenheterutövar och målprövar medlemsstaternamot om
överträdelser eller försummelser vad gäller de gemenskapsrättsliga
förpliktelsema. Vidare domstolenär rättsskapande den ärattgenom
uttolkare innebörden gemenskapsrätten och därmed lägger fast detav av

innehålletnärmare i EG-rätten. Domstolen har för gemenskaps-attansvar
tolkas ochrätten tillämpas enhetligt institutionerna och medlemsstater-av

na.
När nationell domstol har begärt tolkningsbesked EG-en ett av

domstolen skall medlemstatemas regeringar, kommissionen och ibland
rådetäven underrättas. Dessa har inom vissrätt tid komma in medatt en

yttranden. Vidare finns det möjlighet för medlemsstaterna och kommissio-
intervenera i tvister inför EG-domstolenatt och Första instansrätten.nen

Genom de nämnda förfarandena möjlighet påverka EG-dornstolensattges
utslag och därigenom rättsutvecklingen.

En medlemstat i målär EG-domstolen eller Första instans-partsom
skall företrädasrätten ombud för varje ärende. Ombudetett utsesav som

fâr biträdas rådgivare eller advokat behörigär uppträdaav en en attsom
inför domstol hos någon medlemstatema.av

Som framgår har EG-domstolens ställningstaganden mycketovan stor
betydelse för EG-rättens utveckling. Därför vi det angelägetanser attvara
Sverige, framför allt i ärenden principiell vikt ellerav storannars
betydelse, yttranden till EG-domstolen och, sågenom när bedöms
lämpligt, intervention tillvara möjligheterna påverkagenom tar att

Ävenrättsutvecklingen inom gemenskapema. i dessa sammanhang kan det
komma behövas medverkan förvaltningsmyndighetemaatt bl.a. detnärav
gäller utformningen yttranden till EG-domstolen.av

Det alltsåär väsentlig betydelse fortlöpande bevaka vilka frågorav att
underär behandling i EG-domstolen. Ansvaret försom denna bevakning

bör i första hand ligga respektive fackdepartement det ligger imen
sakens Justitiedepartementet här harnatur att särskilt bl.a.ett näransvar,
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agerande i EG-Sverigessamordningför ochriktlinjergällerdet av
domstolen.
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ochinstruktionerFörordnanden,7

återrapportering

Förordnanden7.1

tillinstruktionochförordnandenförskallFrågan avsvarasomvem
ochberednings-deniregeringenförföreträdare gemensamma

arbetsgrupp,denövervägasEG böri närmarebeslutsprocessen av
rörandefrågormedsysselsattnärvarande ärförREKO, som

synpunktervissadockredovisarViorganisation.regeringskansliets
EG-länder.antalierfarenheterpåbaserade ettfrågor,dessapå

bör,râdsarbetsgrupperiochombudFörordnanden experterav
sakansvarigadetmeddelasregeringen,bemyndigandeefter avav

departementet.

vidspecialattachéerochför tjänstemänarbetsuppgifterochAnsvarsområde
framgåhuvuddragi sinabörrepresentationen avständigasvenskaden

För-representationen.vidbefattningsbeskrivningarellerarbetsordning
förvaltningsmyndigheteller atti departementtjänstemanförordnanden en

biträdaellerförhandlingar expertvidSverigeföreträdaombud somsom
för-generelltskeantingen kunna ettbörförhandlingsdelegation genomen

bestämddelta iförordnandeellersakområde attvisst eninomordnande ett
begränsasockså kunnanaturligtvisförordnande börEttrâdsarbetsgrupp.

frånFörfråga.vissförhandlingstillfálle eller experternavissttill ett
betonaviktigtinledningsskede attattdet iförvaltningsmyndighetema är ett

anställnings-inteSverigeregeringen representerar,expertendet är som
myndigheten.

inför EG-Sverigeföreträdaombudförordnande attBeträffande av
skallombudEG-rättenföreskriver attinstansrättenoch Förstadomstolen

ärende.särskiltvarjeförutses
mellanstatligaSverige iföreträdaskallbeslutfattasdagI somvemom

i arbetsordningdenmedenlighetiUtrikesdepartementetförhandlingar av
ordning vidgällaskalldepartementet. vilkenFråganför somgällersom

medsamband översyneniövervägas avböri EGmedlemskapett
dockdetskullemeningvårEnligtorganisation. vararegeringskansliets
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lämpligt regeringen bemyndigadeatt respektive fackdepartement att
meddela sådana förordnanden.

I fall under inledningsskedevart börett personliga förordnanden
meddelas för förhandlingsdelegatema ombud och experter i Bryssel. När

fått viss erfarenhet arbetet i EG-organenman kan det lämpligtav ochvara
praktiskt möjlighetenpröva förordnandenaatt att generellge en mera
karaktär, gälla arbetet it.ex. vissatt arbetsgrupp.en

Regeringendepartementen disponerar inte vidare enskildaöverutan
tjänstemän i förvaltningsmyndighetema för sådana förordnanden. Det
förutsätts samtycke från verksledningen. En möjlighet ärannan att genom

generell bestämmelse, i verksförordningen,en åläggat.ex. förvaltnings-
myndigheterna skyldighet ställa personal till förfogandeatt för medverkan
i EG-arbetet.

De kommer delta svenskapersoner isom att kommis-som experter
sionens expertkommittéer får sina uppdrag kommissionen. Något för-av
ordnande från svensk sida inte aktuellt.är

7.2 Instruktioner

Instruktion bör regel lämnas i alla ärenden behandlas isom som
EG-organen.

Instruktionen bör utarbetas sakansvarigt departement efterav
beredning med andra berörda departementgemensam och för-

valtningsmyndigheter och med det departement har föransvaretsom
samordningen för regeringens agerande i EG.

Skriftliga instruktioner bör till Sveriges företrädare i Coreper,ges
SJK, rådets arbetsgrupper och de kommittéer under kommissionen

har uppgifter verkställighetsstadiet. Om muntligasom instruktio-
måste tidsskäl, skall sådana instruktionerner t.ex. bekräftasges, av

skriftligen.
Kopia instruktionen bör tillställas Utrikesdepartementet,av den

ständiga representationen i Bryssel och det harorgan som ansvaret
för Sveriges agerande i EG.

Vid EG-medlemskap kommerett Sverige delta i antal för-att ett stort
handlingar i EG:s olika Det regeringensär uppgiftorgan. att ange
riktlinjerna för den svenska politiken i EG och därmed för det svenska
agerandet i olika kommittéer, arbetsgrupper och förhandlingsorgan.

Förhandlingarna konstitutionellär synvinkel faktisktur att anse som
handlande från regeringens sida. Enligt regeringsformen detär regeringen

företräder Sverige i mellanfolkliga organisationer.som deI fall för-
handlingarna syftar till för Sverige bindande beslut måsteett de in-
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beredningsprocessmed denjämförasförhandlingarnatemationella närmast
regeringsbeslut.föregår ettsom

till deninstruktionsgivningenskallbakgrunddennaDet är semot man
inteInstmktionema ärolikai EG:s attföreträder Sverige organ.som

ansvarigafrån detriktlinjerdirektivregeringensbetrakta utan somsom
resultatet.önskadeuppnå detfördepartementetstatsrådet eller att

deti dagsituationen ärkonstitutionellaför den attkännetecknandeDet
det iochavtalundertecknanderegeringsbeslut för attettkrävs avett

från riksdagen.godkännandeskall inhämtasfallförekommande ett
intematio-avtalet. EttratifikationbeslutaregeringenkanDärefter avom
eller,ratificeratsdetförstSverigeför närbindandebliravtal omnellt

förlagstiftningdet krävsOmundertecknats.detinte krävs,ratifikation när
ellerinkorporeringdetavtalet skeriåtagandenafullgöra genomatt
gällainteemellertidkommerregler. Detta attavtaletstransformering av

blikommerEGfattasBeslutEG. attmedlemskap isvensktvid avsomett
och denationella beslutsärskildaSverigeför sombindande normerutan

svenskatillämpasutsträckningiskallEG-organenbeslutas avstorav
föreskrifternationellasärskildanågramyndigheterochdomstolar utan att

utfärdas.
beredamedförvaltningsmyndigheteroch attdepartementArbetet inom

huvudsak ägnasikommerkompetensområde attEG:sinomärenden
ochberednings-denunderSverige börhurfrågor gemensammaageraom

dagligenkommerriktlinjerochInstruktionerEG.inombeslutsprocessen
Sverigeföreträderfunktionelleritill tjänstemänlärrmas annanatt ensom

kommittéer.ocharbetsgrupperi EG:s

Kommissionens expertgrupper

lämnarmedlemsländernautländska studier dra slutsatsenvåraVi kan attav
expertkommittéer, ävenkommissionensisinatill ominstruktioner experter

land.respektiveförföreträdareformelltdär inte är attexperterna somanse
inomförriktlinjernaför experternabördepartementSakansvarigt ansvara

omrâde.sitt

Underhandskontakter

besluttillförslagförankringsprocess tari sinkommissionenNär av
statsförvaltningen börinomtjänstemannågonunderhandskontakt med

förbörsakansvarigt departement,frågan tillanmäla ansvaradenne som
till tjänstemännen.instruktionereventuella

verkställighetsstadietpåKommittéer

beredningförbetydelsetillmätsverkställighetsstadiet storKommittéema
Arbetet10.3.avsnittdel lsekundärlagstiftning,EG:sutvecklingoch seav

arbetsgruppemaivid arbetetliknadärförkommittéer närmastär atti dessa
utarbetasbörföreträdaresvenskatillInstruktioner avrådet.under

berördaandramedberedningefterdepartementsakansvarigt gemensam
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departement och förvaltningsmyndigheter, andra berörs frågansom av
med detsamt har ñr samordningenansvaretorgan Sverigessom av

agerande i EG.
Kopia instruktionen bör tillställas Utrikesdepartementet,av den svenska

ständiga representationen i Bryssel och det inom regeringskanslietorgan
har samordningsansvaret för regeringenssom agerande i EG.

Coreper SJKoch

En instruktion bör regel lämnas i alla ärenden behandlassom isom
Coreper eller motsvarande jordbruksområdet,på Särskilda jord-organ
brukskommittén, SJK. Undantag bör kunna göras för vissa A-punkter av
formell karaktär, såsom remisser till parlamentet och Ekonomiska och
sociala kommittén, ackreditering ambassadörer och personalärenden.av

Instruktionen bör utarbetas sakansvari departement efterav gemensam
beredning med andra berörda departement och förvaltningsmyndigheter,
andra berörs frågan med detsom samt harav föransvaretorgan som
samordningen Sveriges agerande i EG.av

Kopia instruktionen bör tillställas Utrikesdepartementetav och den
svenska ständiga representationen i Bryssel ñr möjliggöra för dematt att
överblicka pågående arbete. Vidare bör instruktionen tillställas det organ
inom regeringskansliet har ñr samordningenansvaret regeringenssom av
agerande i EG.

Rådets arbetsgrupper

Instruktioner till svenska företrädare i arbetsgruppema under rådet bör
utarbetas sakansvarigt departement efter beredningav medgemensam
andra berörda departement och förvaltningsmyndigheter och andra som
berörs frågan med det harsamt förav samordningenansvaretorgan som

regeringens agerande i EG.av
Kopia instruktionen bör tillställas Utrikesdepartementet, denav ständiga

representationen i Bryssel och det har för samord-ansvaretorgan som
ningen Sveriges agerande i EG.av

EG-domstolen och Första instansrätten

Instruktion till Sveriges ombud inför EG-domstolen och Första instans-
rätten bör utarbetas sakansvari departement efter beredningav gemensam
med Justitiedepartementet och andra berörda departement för-samt
valtningsmyndigheter och andra berörs frågan med detsom samtav organ

har för samordningenansvaret Sverigessom agerande i EG.av
Kopia instruktion bör tillställas Utrikesdepartementet,av Justitiedeparte-

den ständigamentet, representationen i Bryssel och det harorgan som
för samordningenansvaret Sveriges agerande i EG.av
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utformningInstruktionernas7.2. 1

äter-striktåläggasbörochombudSvenska representanter en
rapporteringsskyldighet.

demförståskall kunnaavfattadesåbörInstruktioner mottagarenattvara
så klanskallDeinstruktioner.tidigareupplysningarvidaresökaattutan

förhandlingsutrym-delegatensståndpunkt ochSverigesmöjligt angesom
me.

EG-olikai debehandlingärendesundergångFörhandlingamas ett
ochställningstagandesvensktföranleda nyenkan nyttettorganen

mellanständig dialogskerdetviktdärförinstruktion. Det attär stor enav
sakansva-ochEG-organeniföreträdarnaochsvenskade representantema

departement.rigt
deoch iarbetsgrupperrådetsSJK,i Coreper,företrädareSveriges

delegeradkommissionen utövarskall höras närkommittéersärskilda som
instruktio-muntligafalldelinstruktioner.skriftligafåbörbeslutanderätt

skriftligen.bekräftasalltiddessatidsskäl, bört.ex. avges,ner
vidviktmycketfästermedlemsländerna storvisatstudier harVåra att

Denregering.medlemslandsrespektivetillåterrapporteringförhandlarens
ideltarrepresentation ettständigaDanmarksförföreträdare somdanske

regeringendanskadentilluppgifttillharrâdsarbetsgrupp attimöte en
medförloppreferatöverskådligt mötets enochkoncentreratsända avett
ändradtillanledningkanpunkterdeangivande enklart gesomav

sådant sättskriven attskall ettRapportenframöver.instruktion vara
Referatet,beredningsprocessen.inhemskadeningå iomedelbart kanden

ingetmötesdagen,avsändasskall helstmed telex, omsändsoftastsom
brittiskadegällerdetNärUtrikesdepartementet.medavtalatsannat

i minister-förhandlingtillanslutningomedelbariskall dedelegaterna en
skallDäreftertelefon.hemarbetsgruppieller rapportera perrådet en
Skersammanfattning.skriftligkortareskicka hemdagdelegaten ensamma

dagen9.00kl.sändasskall senastkvällen rapportförhandlingen en
fåbetydelsedet attstorhemmaintressentemadärpå. För vara avuppges

förförhandlingsarbetetfrån attsammanfattningövergripandeochsnabben
eventuellafrågortillställningskall kunnamöjligt ta omså snart somman

instruktioner.ochförhandlingspositioneriändringar
åläggaSverige börförtalar ävenerfarenheternainternationella attDe

rådsarbets-ochSJKi Coreper,ochförhandlare representantersina
uppgifter iharkommissionenunderkommittéerde somsamtgrupperna

delåterrapporteringsskyldighet.skriftligstrikt,verkställighetsstadiet en
förhandlings-ideltarrepresentationenständigaför denföreträdarefall en
sakansvarigttillåterrapporteringenfördennebördelegationen ansvara

förordnadedenfall börandralUtrikesdepartementet.viadepartement
till denochStockholmtillåterrapporteringenförförhandlaren ansvara

representationen.ständiga
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8 JUSTITI E-
gg DEPARTEM

Utdrag .PROTOKOLL
regeringssammantrâdevid

92-2871992-01-23

frågorVisautredauppgiftmedutredaresärskild att ommlhllande av en
svensktvidregeringen ettsamverkan medstatsförvaltningenden svenska

IDG-medlemskap m.m.

ärendenföredrauppgifttill omstatsråd harRegeringen bemyndiga: det attsom
förvaltningsrittochstatsrñtt

bifogadeinärmareuppgift 4medtillkalla särskild utredare angesatt somatt en-
svenskadenfrågorvissautredainom regeringskanslietpromemoria om-

[SG-medlemskapsvensktvidregeringenmedstatsförvaltningen: samverkan ett

m.m.,

referensgrupp.knuteni till utredarenledamöterbeslutaatt enom-

utredaren.tillbiträdeochsekreterarebesluta annatexperter,att om-

1992.årföre utgångenslutförtskallUppdraget avvara

ordning.särskildibestämsoch övrigatill utredarenErsättning personer

Utredningaranslaghuvudtitelnsandraskall belasta nun.Kostnaderna

GUYai-reduce-Ionatu-nun- Ulma-IVBannuoemrooonunnan
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Utdrag uu

Statstådsbaedrüngm

samtliga departement

Kommerskollegium

Statskontoret

Rikxrcvisionsverket

Statens azbetsgivarvetk

Statens institut för personalutveckling

ADMJu

6JuL

ÅARegJu
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förutsätts denfastare för-anknngs- och bcredningsprogggs inomallt internm
nationella förvaltningen.
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