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Till statsrådet DinkelspielUlf

Genom beslut den juni10 1993 bemyndigade regeringen statsrådetett
Ulf Dinkelspiel tillkalla särskild utredare för lämna förslagatt atten
till den övergripande lagstiftning föranleds svensk anslut-som av en
ning till EGEU.

Med stöd detta bemyndigande utsågs den 15 juni 1993 general-av
direktören Sten Heckscher till särskild utredare.

Som i utredningen förordnades dag departements-experter samma
rådet Ingrid Larén Marklund, hovrättsassessorn Niklas Jonson,
departementsrâdet Göran Schäder, kanslirådet Olle Abrahamsson,

Åkesson,departementssekreteraren Håkan kanslichefen Magnus Isberg
jur. kand. Nils Wahl. Den 22 november 1993 entledigadessamt

Åkesson från sitt uppdrag med verkan från och med den 4 oktober
1993. Till förordnades dag hovrättsassessorn Lennartexpertny samma
Östblom med verkan från och med den oktober4 1993.

Till sekreterare förordnades den juni15 1993 byrâchefen Göran
Persson.

Utredningen har antagit EG-lagsutredningen. Under arbetetsnamnet
gång har den särskilde utredaren och sekreteraren besökt Bryssel den
5 november 1993 och överlagt företrädaremed för EG-kommissionens
rättsavdelning, ministerrådets rättsavdelning, EFTA:s rättssekretariat
och Sveriges delegation vid Europeiska gemenskaperna. Vidare har
den särskilde utredaren och sekreteraren tillsammans med experten
Isberg besökt Köpenhamn den 17 november 1993 och överlagt med
företrädare för folketingets markedsudvalg, justitieministeriet och
utrikesministeriet. särskildeDen utredaren har i samband med besök
i Dublin och Madrid informerat sig bl.a.även parlamentets roll iom
EG-samarbetet i Irland och i Spanien vid överläggningar med
företrädare för justitieministeriet respektive statssekretariatet för EG
och parlamentet.

Utredningen har under arbetet haft överläggningar med företrädare
för de politiska partier irepresenterade riksdagen.är Vissasom
kontakter har också med Riksdagsutredningen.ägt Utredningenrum
har vid förfrågningar i Finland och fåttNorge beskedet däratt man

inte vidtagit några lagstiftningsåtgärderännu det område visom nu
har arbetet med.
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Utrikesdepartementets traktatenhet har välvilligt biträtt utredningen
med vissa översättningar.

kand. Hettne, Utrikesdepartementet, harJur. Jörgen biträtt ut-
i vissa delar.redningen

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Anslutning till EU -
till övergripande lagstiftningFörslag SOU 1994: 10.

och sekreterarenDe olika har deltagit i utredningensexperterna
Ävenalla punkter och instämmer iarbete utredarens slutsatser. om

utredaren självfallet bär för de förslag läggs fram,ansvaretensam som
kollektivadessa resultatet ansträngningar. Betänkandet därförär ärav

i vi-fonn.skrivet
förföreträdare riksdagspartierna vi enligt våraDe direktiv haftsom

kontakter med har under hand förklarat sig dela vår uppfattning i fråga
förslaget till information och samråd mellan regering och riksdag.om

Utredningen har härmed slutfört sitt uppdrag.

i februariStockholm 1994

Sten Heclcscher

Göran Persson
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Sammanfattning

Europeiska unionenmedlemskap isvensktFörhandlingarna ettom
förutsättningunderSverigeAvsiktenfortfarande.pågår ärEU att -

tillfolkomröstningenkommandefolket i den sägersvenskadetatt
år 1995.medlemskall inträdamedlemskapsvensktett som-

ocksågrundlagsändringarvissaförutsättermedlemskap i EUEtt men
har varitVårt uppdragslag.lagstiftningövergripande attannatav

kannämnda slaglagstiftningdenförslag tillframlägga senast somav
till EU.anslutningsvenskvidkrävas en

överlämnattill riksdagen1993i decemberharRegeringen en
svensktinförgrundlagsändringarförslag tillmedproposition ett

deåstadkomsgrundlagsändringardessamedlemskap i EU. Genom
blirHärigenommedlemskap.förförutsättningarnakostitutionella ett

institutio-gemenskapenstillbeslutanderättöverlämnamöjligtdet att
tillfaktiskt överlämnasocksåbeslutanderättmåsteDärefterner.

våra direktiv seuttalades ienligt vadkanDettagemenskapen. som
författningsbestämmelse.särskildreglerasbilaga genom en

svenskahur denbordedirektivenenligt övervägas ärfrågaEn som
ochskall reglerasfördragengrundläggandetill deanslutningen en

redangemenskaperna EGEuropeiskarättsreglerhur de somannan
tillämpliga här iskallfördragstöd dessa görasmedbeslutathar av

huruvidaaktualiserasockså kunde kommaNågotlandet. att varsom
direktai vissa fallföreträde ochgemenskapsrättensprincipen om --

förhållandetlagstiftningen ellersvenskaframgå deneffekt bör omav
någotborde lösassvenskinternoch rättmellan EG-rätten annat

sätt.
också bordedirektivenenligt övervägasbetydelsefrågaEn somav

mellan regering ochsamrådetomfattningensammanhangi detta är av
minister-framför alltförslag iviktigareinför behandlingenriksdag av

författningsregleras.behövasamråd kanmån dettaoch i vadrådet
i sammanhangdirektiv dettavåraframhölls iAvslutningsvis att

tillbeslutatsförfattningardehurborde ävenövervägas upp-som
europeisktavtaletenligtSveriges förpliktelserfyllande ettomav

svensktEES påverkassamarbetsområdeekonomiskt ettgenom
medlemskap i EU.
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Övertagande fördragen och sekundärrättenav

Gemenskapsrätten består först och främst de grundläggandeav
fördragen, den s.k. primärrätten. Till EG:s sekundärrätt hör de
rättsakter antagits EG:s institutioner. Hit räknas i första handsom av
förordningar, direktiv och beslut bindandeär Härtillnatur.som av
kommer också andra icke bindande rättsakter, rekommendationersom
eller yttranden. Stora delar primärrätten och sekundärrätten utgörav
direkt tillämpbar i medlemsstaterna.rätt Vid anslutning till EUen
måste och lojalt tillämpa det vid tillträdestidpunktenstat accepteraen
existerande regelverket. Sverige härvidlag ingetutgör undantag. Med
hänsyn till vårt dualistiska krävs emellertidsynsätt någon form av
nationell lagstiftning för införliva det gemenskapsrättsligaatt regel-
verket med svensk rätt.

Traditionellt finns det två olika metoder för införliva innehålletatt
i internationell överenskommelse med nationell Det kanrätt. skeen

transformation eller inkorporering. I fråga degenom genom om
grundläggande fördragen det enligt vårär mening omöjligt tänkaatt
sig någon form för införliva dessa med svenskatt rätt änannan
inkorporering.

Man kan utgå från Sverige i sitt anslutningsfördrag kommeratt att
ansluta sig till alla unionens tidigare fördrag. Detta skulle i så fall
betyda från strikt juridiska utgångspunkter, det skulleatt, räcka iatt
den svenska anslutningslagen föreskriva det svenska anslutnings-att
fördraget skall gälla i Sverige. Genom sådan bestämmelse skulleen
också övriga fördrag och för den delen sekundärrättenäven
inkorporeras i svensk eftersom de delrätt är anslutnings-en av
fördraget.

Enligt vår mening bör emellertid sådan strikt minimalistisk ochen
för andra specialister svårbegripligän lösning inte väljas. Det bör i
stället direkt den svenska anslutningslagen framgå vilka fördragav

blir gällande i Sverige.rätt För sådan lösning talar godasom en
pedagogiska skäl och intresset i anslutningslagen tydligtatt attange
de grundläggande fördragen del denutgör svenska nationellaen av
rätten.

Vi har vidare fördragen skallövervägt inkorporeras i sin helhetom
eller bara i vissa delar. T.ex. valde i den danska tillträdeslagenman

begränsa inkorporeringen till umiddelbartatt anvendelige be-
stämmelser.

Vi har funnit det vanskligt selektivt inkorporera fördragen. Dettaatt
gäller särskilt, urvaletgör endast i allmännaattom man genom
ordalag de bestämmelser skall inkorporeras. En generellange som
inkorporering fördragen enligt vår meningär föredra och lederattav
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nämligen angelägetresultatet.korrekta Detjuridiskt ärtill det attmest
enligt EG-rätten, varkeneffekt de harmed denreglerna inkorporeras

korrekta lösningendärför denVieller mindre. äratt mestansermer
med tillhörande bilagor ochderas helhetfördragen iinkorporeraatt

förpliktelser Sverigedeockså bästtordeprotokoll. Detta motsvara
medlem i EU.sigåtar som

Även teoretiskåtminstonegällersekundärrätteni fråga som enom -
införliva med svensksig dennakan tänkautgångspunkt attatt man-

inkorporering. Valettransformation ellerantingenrätt genomgenom
beträffande de grund-kompliceratemellertid här något änär mera

läggande fördragen.
bindande i sin helhetgiltighet,skall allmänFörordningar ha vara

Efter svensk anslutningmedlemsstater.tillämpliga i alladirektoch en
har beslutats kunnaförordningar redansåledes allamåstetill EU som

myndigheter pådomstolar och andravåradirekttillämpas sammaav
beslutade förordningarnaredannationella Deandrasätt normer.som

i svenskinkorporerasbör därför rätt.
annorlunda. Vi konstaterar tillförhållandetdirektivenfråga ärI om

förfram till tidpunktenhar beslutatsdirektivbörjan att ensomen
skall ha elleri princip då redantill EUanslutningsvensk omsatts vara

såföreskrifter i den mån harinhemskatillpå omsättasväg att
emellertid uppstå, vi någonProblem kannödvändigt.befunnits om av

missförstått dessdirektiv ellerförbisettskulle ha rättaanledning ett
ha direktåtminstone till vissa delar,vidare,direktiv kaninnebörd. Ett

skyldigheter för dem deträttigheter ochskapaoch därigenomeffekt
effekter,rättsligaför säkerställa dessadärför,Vi måsteberör. att

till de kanbeslutade direktivende redan görasockså beträffande attse
emellertid, detfall. måstei sådana Det närgällande i Sverige även

vill framhållainkorporering. Vibli frågadirektiven,gäller attom en
tidigare vedertagnadet sedanvi föreslår interegleringden ersätter

Vadtill svenskdirektivför rätt.omsätta sagtssättet att omsom
beträffande beslut.direktiv gäller även

gäller däremot i principyttrandenrekommendationer ochfrågaI om
effekt eller någon bindandedirekttilläggas någonde inte kanatt

betydelse för för-rättsakter hakan dessaverkan. Däremot atttyper av
emellertid vanskligtDetinnebörden EG-rätt. ärstå den rätta annanav

sådana rättsaktervilken betydelseuttala sigbestämdhetmedatt om
komma under EG-frågan skullefallet,få i det enskildakan om

Även därför inkorporeras.rättsakter bördessaprövning.domstolens
införliva denmed svenskentydigtresolut och rättsättFör ettatt

inteföreslår vi såledessvenskt inträdefinns vidEG-rätt attettsom
har beslutats EG:sde rättsakterförordningarna, allabara utan avsom
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fram till tidpunkten för svensk anslutning till EU skallorgan en
inkorporeras i svensk Detta bör skerätt. särskild be-genom en
stämrnelse i anslutningslagen den redan beslutadeattsom anger
sekundärrätten skall gälla här i landet. För undvika risken föratt
missförstånd föreslår vi dock det i lagen uttryckligen sägs rätts-att att
aktema skall gälla här i landet det följer fördragen.sätt som av

Överlåtelse beslutanderättav

Vi konstaterar det främst utmärker samarbetet inom EU äratt attsom
medlemsstaterna inom de områden samarbetet har avståttsom avser
från på hand fatta beslut lagar och förordningar och andraatt egen om
åtgärder kan behövas för uppnå syftet med samarbetet och iattsom
stället dessa beslutsbefogenheter inomutövar EG:s in-gemensamt
stitutioner.

ratificeraGenom anslutningsfördraget med EU kommer vi åtaatt att
överlåta beslutanderätt till gemenskaperna i den omfattningattoss som

krävs enligt de grundläggande fördragen vid tidpunkten för anslut-
ningen. Vi har hur detta lämpligen bör ske.övervägt

påKravet medlemsstaterna skall avstå beslutsbefogenheter tillatt
gemenskaperna följer innehållet i de grundläggande fördragen. Somav
redan har framgått föreslår alla de grundläggande fördragenattnu

gemenskapernas sin kompetens skall införlivas medsom ger organ
svensk särskild bestämmelse i anslutningslagen.rätt kanDetgenom en
med fog hävdas vi därmed faktiskt också överlåter beslutande-att rent

till gemenskaperna i den omfattning fördragenrätt kräversom
eftersom just detta del innebörden de grundläggandeär en av av
fördragen enligt EG:s rättsordning. Sett från sådan utgångspunkten
skulle det inte behövas någon särskild bestämmelse i anslutningslagen

Överlåtelsenöverlåta beslutanderätt till EG:s följerattom organ. av
fördragen.

faktumDet medlemsstaterna överlåter betydande del sinaatt en av
befogenheter fatta beslut till de någotäratt gemensamma organen som
skiljer samarbetet inom frånEU internationellt samarbete.annat
Vidare det just överlåtelsen beslutsbefogenheter till deär av gemen-

utlöser de konstitutionella effekterna ettsamma organen som av
Överlåtelsenmedlemskap i EU. beslutanderätt således viktigärav en

och avgörande åtgärd vid medlemskap i ViEU. har därför funnitett
den överlåtelse beslutanderätt till deatt av gemensamma organen som

följer medlemskap i EU också bör slås fast i särskildettav en
författningsbestämmelse. Vi uttrycker det så EG:s får fattaatt organ
beslut med verkan här i landet i den omfattning följer desom av
grundläggande fördragen.
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svensktillförhållande rättGemenskapsrättens

principernahuruvidafrågandirektiv ställsutredningensI om gemen-
framgåeffekt börfall direktai vissaföreträde ochskapsrättens av--

ochEG-rättenmellanförhållandetellerlagstiftningensvenskaden om
någotpåbör lösas sätt.svenskintern rätt annat

inteartikel 189frånbortsettRomfördragetVi konstaterar att --
bestämmelserpreciseradeochuttryckliganågrainnehåller om

ochrättsordningarnationellamedlemsstaternasmellanförhållandet
emellertidpraxis harEG-domstolensregler. Genomgemenskapens
ifrågasättanumeraintemedlemsstaternaochgemenskapeninomvissa

tidigtsålundafastslogEG-domstolenetablerats. attprinciper gemen-
EG-dom-harVidarenationellframförföreträde rätt.harskapsrätt

bestämmelserbindandeför medlemsstaternabl.a.fastslagitstolen att
förrättighetertillupphovdirektivoch igrundfördrageni ger

rättigheter kan görasoch dessainnevånaremedlemsstaternas att
bestärnrnel-förutsättningundermedlemsstaterna attgällande gentemot

dem.tillämpaomedelbart gårentydiga detochklaraså attattärserna
detinomEG-domstolen,uttalandenandraochsådanaGenom somav

har detEG-rätten,uttolkaexklusivharEG-rättsliga rätt attsystemet
direktaföreträde,rörande EG-rättensprincipervissautkristalliserats

effekt.och direktatillämplighet
harinnebär EG-rättföreträdegemenskapsrättensPrincipen attom

striderförfattningsbestämrnelseOmnationellframförföreträde rätt. en
skyldigamyndigheterandradomstolar ochEG-regel, landetsärmot en

inhemska lagen.framför denEG-regelntillämpaatt
grundfördragendelarinnebärtillämplighetendirektaDen att stora av

medlemsstaternasdelautomatiskt utgörsekundäraoch den rätten en av
grundaenskilda kanejfekten innebärdirektaDen attinterna rätt.

basisdirektskyldigheteråläggasblandoch irättigheter även av
direkt effektskall haregel ärförFörutsättningarnaEG-rätten. att en

försåvittBådeovillkorlig.precisochtillräckligt klarden samtäratt
förpresumtionföreliggerförordningarochEG-rättprimärgäller en
föremellertid integällereffekt. Dettahar direktreglerdessaatt

direktiv.
ochprimär-befintligaEG:skommerGenom anslutningslagen

Sverige. Häravgällande iförklarasregelverksekundärrättsliga att vara
och EG-baseradedemoch degrundfördragEG:sföljer avatt

integreradrättsprinciperna kommer utgörafastställdadomstolen att en
i denna.genomslagfår fulltochrättsordningensvenskadendel av

bedömningenligt vårframstår detförhållandenangivnaVid somnu
EG-redovisade principernatidigaredepåpekaöverflödigt att omatt
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företräde,rättens direkta tillämplighet och direkta effekt blir tillärnp-
liga i Sverige,även Sverige blir medlem i EU.om

Hur påverkas EES-avtalet och EES-författningarna
EES-avtalet associationsavtalär mellan EG,ett dess medlemsländer
och EFTA-länderna Schweiz. Det tillämpligtutom är inte bara i
EFTAEG-förhållanden också EFTA-ländernautan sinsemellan.

EES-avtalet innehåller dels huvudbestämmelser vissamotsvararsom
de grundläggande EG-bestämmelserna i Romfördraget,av dels

protokoll och bilagor innehåller bestämmelsernärmare försom
avtalets tillämpning hänvisningar till de EG-rättsakter,samt dvs. EG-
regler också ingår i avtalet.som

En grundläggande skillnad mellan EES och EU-medlemskap är att
avtalsparterna i inteEES överlämnar någon lagstiftningskompetens till

Det gäller följaktligen för respektive EFTA-statgemensamma organ.
försöka efterlikna EG-rätten så långtatt det går EES-avtaletsnär

regler sådan EG-karaktär till delgörs den rättsordning-av en av egna
en.

För uppfylla skyldigheterna enligtatt avtalet har Sverige inkorpore-
vissa delar avtalet i svensk lagstiftning.rat Det gäller i första handav

EES-avtalets huvudbestämmelser och de EG-förordningar ärsom en
del avtalet. Inkorporeringen innebär reglerna tillämpasav att som
svensk precisrätt de inom EG.utsom ser

Beträffande de direktiv avtalet innefattar så gäller för demsom
detsamma gäller inom EU:s medlemsstater, dvs. de inte direktärsom
tillämpliga bindande för avtalets till det resultat skallmen parter som
uppnås. Det innebär det krävs lagstiftningsåtgärder i Sverigeatt som
uppfyller direktivens mål, själva direktivet blir inte sådantmen som
direkt svensk rätt.

Med svenskt EU-medlemskap följerett EG-rätten den bliräratt som
del den svenska rättsordningen. De grundläggande fördragenen av

och redan beslutade rättsakter blir den svenska anslutningsaktengenom
och den svensaka anslutningslagen gällande för och i Sverige på

de gällersätt inom EU.samma som
Såvitt kan bedömas medför svenskt medlemskap i inteett EU i och

för sig några skyldigheter vidta några åtgärder beträffandeatt EES-
regler införlivats i svensk Interätt. det finns direkta EG-som ens om
motsvarigheter till bestämmelserna, torde det finnas någon skyldighet

upphäva EES-bestämmelsen till förmånatt för EG-bestämrnelsen.
Allmänna effektivitets- och tydlighetsskäl talar emellertid för att man

i Sverige begränsar regelgivningen där det går. Några nackdelar med
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knappasti landet kanändå gällerbestämmelserupphävaatt som
finnas.

författningardelar deinnebäratorde dettasvensk delFör att stora av
kan upphävas.principEES-avtalet iinförlivatsom

i sinbör upphävasEES-lagentillkommit framsåledesVi har att
administrativhuvudsakibestämmelserdehelhet och natur varsatt av

medlemskap skallbehöva vidalltjämt kommermotsvarigheter vi ettatt
författning.iinföras annan

ocksåEG-förordningar börinkorporeratförfattningarSvenska som
före-eller idepartementankommabörDetupphävas. resp.

förordningen iinkorporeratmyndighetdenfallkommande som
kommertillämpningsbestärnmelsersvenskavilkafråga avgöraatt som

vilka författningar dessaoch imedlemskapefterbehövas även ettatt
placeras.så fall böri

behållas i dendirektiv börtransformeratförfattningarSvenska som
dockEG-rätten. De börtillredandärigenomsvenskmån rätt anpassats

förstainte längre i handförfattningarnaframgårså detändras attatt
EU-medlemskap.svensktiEES-avtaletgrund ihar sin utan ett

regering ochinformation mellanochSamråd

riksdag

frågorkaraktär defrågadenna änkonstaterar ärVi att armanav en
juridisk-tekniskhuvudsak varitiställning tilltagithartidigare avsom

former de områdenochframtida villkorfolkstyretsDen rörnatur.
politisk betydelse.och harinom EUsamarbetet storavsersom

frånvissa befogenheteri flyttasmedlem EU,Sverige blirOm
till EG:sriksdag och regering, Detdäriblandsvenska organ.organ,

befogenheterna i dag kandärnormgivningfrågafrämstär om
förvaltningsmyndighet.någonellerregeringenriksdagen,tillkomma

folkrättenlagstiftare. Enligtfrämstaråd EG:sunionensEuropeiska är
företräder Sverigeregeringenregeringsformen detoch enligt är som

regeringen kommerblir såledesmellanfolkliga relationer. Deti som
och i andra EG-organ.i rådetSveriges vägnaratt agera

inflytande, isig riksdagensnaturligtvis tänkakundeMan att som
kontrollendast iskullemedlemsstater,EU:s utövasvissa som enav

redanför sådan kontrollinstrumenthjälp deefterhand med somav
nöja sig med dettaemellertid intemening börEnligt vårfinns. man

med-i del andraparlamentet,ordning däreftersträvautan som enen
detinflytandefår aktivt och reellt gördärutöverlemsstater, ett som

inta vidSverige skallde ståndpunkterförhand påverkapåmöjligt att
inombeslutsfattande EU.förhandlingar och
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Författningsreglering eller

parlamentariskaDet statsskicket medför regeringen vid hanteringenatt
frågor samarbetet inomrör EU, liksom beträffande alla andraav som

frågor, för sin existens beroende riksdagenär tolererar regering-attav
Man kan därför varje regering i intresseanta tillatten. eget attser

hålla riksdagen informeradväl vad pågår inom EU och hosom som
den förankrar sin ståndpunkt i de frågor skall bli föremål försom
beslut i rådet för inte i efterhand råka för bakslag.att ut ett

Det kunde den här bakgrunden hävdasmot särskild lag-att en
reglering för just samarbetet inom EU överflödig och iattvore man
stället kunde nöja sig med endast parlamentariskt förett ansvar
regeringen riksdagen för de frågorna.ävengentemot

Å andra sidan samarbetet inomspänner EU ochöver viktigastora
områden. Riksdagen avstår del sina befogenheter och Sverigeen av
blir folkrättsligt bundet gemenskapernas beslut fattats underav som
regeringens medverkan. fastareEn för regeringens skyldigheterram
i förhållande till riksdagen sig därför påkallad och förter stämmer
övrigt väl medöverens svenska lagstiftningstraditioner. En ordning

författningsreglering skulle också kunna leda tillutan benägenhetenatt
sprida information till och samråda företrädarnamedatt för oppositio-

minskar, i fall då regeringen har stabil riksdagsmajoritetvartnen en
bakom sig. Det olyckligt.vore

Vi har därför tvekan förstörre regeringensutan skyldig-stannat att
heter i förhållande till riksdagen i dessa hänseenden skall slås fast i en
särskild bestämmelse.

Närmare regeringens skyldigheterom

Samarbetet inom EU både och smått,rör viktigt och mindrestort
viktigt, och både sådant det i dag förbehållet riksdagenärsom att
besluta och sådant regeringen eller förvaltningsmyndigheternaom som
kan bestämma.

Vi det intepoängterar ankommer på eller regeringenatt attoss
ställning till i vilka former riksdagen skall arbeta.ta Vi har emellertid

arbetshypotes utgått från förslagen i betänkandet EG och våraattsom
grundlagar SOU 1993:14 i detta avseende skall genomföras. De
förslagen bygger på tanken regeringens information så långtatt som
möjligt skall lämnas vid riksdagssammanträdenöppna detattmen
också skall inrättas särskild nämnd för samråd mellan riksdag ochen
regering inför förhandlingar i rådet. frågaI den omfatt-närmareom
ningen regeringens skyldigheter riksdagen har vi därförgentemotav
funnit det ändamålsenligt skilja mellan formelltatt samråds-ett mera
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beslutsfattandet i Europeiskainriktat påbörförfarande, som vara
informationsskyldighet bör bredallmänråd ochunionens som varaen

allomfattande.och

Samrådsförfarandet

regeringsamrådsförfarandet mellan ochdet formellafrågaI om
i rådet har vi dettainför diskussioner och beslutriksdag övervägt om

området för samrådsskyldigheten böromfatta alla frågor ellerskall om
det angeläget riksdagennågot Allmäntsätt.avgränsas attsett vore

påverka förhandlingsupplägget imöjligheterfinge goda att mera
detaljer teknikaliteter med fördelbetydelsefulla frågor medan och

regeringen hand.kunde hanteras av egen
ställningstagande till hur den formella skyldighetenvårt slutligaVid

samråda med riksdagen bör bestämmas har viregeringenför att
till den praxis har utbildatslösning anknyterförstannat som somen

frågor. innebärför hanteringen dessa Dettai Danmark attav rege-
för ändamåletskall underrätta det riksdagenringen utsettorgan om

ministerrådet. skallskall behandlas i Därutöveralla frågor som
i riksdagen hurrådgöra med nämndaregeringen organ omnyss

inför beslut ii ministerrådet skall läggasförhandlingarna upp
skall hafrågor. riksdagens därutöverbetydelsefulla Men rätt attorgan

fråga rådets dagordningsamråd i vilkenpåkalla annan som
så betydelsefull samråd börriksdagsorganet ägaattanser vara rum.
riksdagen god inblick i alla frågorsådan ordningMed ges en somen

samtidigt riksdagen särskiltbehandlas i rådetskall utsettettsom av
hur förhandlingarna i viktiga frågorfår med och bestämmaorgan vara

ligger från demokratiska utgångspunkterDetskall läggas ettupp.
riksdagen får möjlighet uttrycka sinvärde i partierna isärskilt attatt

förleder till betydelsefulla och bindande besluti alla frågoråsikt som
del.Sveriges

informationAllmän

underrättelse- och sarnrådsförfarande bör komma tilldetUtöver som
föreslagitriksdag i enlighet med vad vi harmellan regering ochstånd

åläggas skyldighet lämna allmän in-regeringenbör attenovan
Europeiska unionen.samarbetet inomformation till riksdagen om

i till samrådet, kunna vidinformation bör, öppnaDenna motsats ges
Grundlagsutredningen inför EG harriksdagssammanträden på det sätt

föreslagit.
få möjlighet kontrollera regeringenriksdagen skallFör attattatt en

förelårskyldigheter i angivna hänseenden vifullgjort sinahar nu
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också regeringen skall gång året lämna skriftlig redo-att en om en
görelse till riksdagen utvecklingen inom Europeiska unionenöver

förteckningtillsammans med samtliga rättsakter haröveren som
beslutats rådet.av

inför rådetInformation med Europeiskamöten

med tanke de politiska bindningar uppstårFrämst i detta rådsom
vi det naturligt riksdagen skall information den stånd-attanser ges om

punkt Sverige skall inta i de frågor skall avhandlas kom-även som
mande i Europeiska rådet. iDet bör huvudsak kunna gå till påmöten

föreslagitvi har beträffande frågor skallsättsamma som som
i Europeiskabehandlas unionens råd, dvs. normalt i det viorgan

förutsatt riksdagen skall inrätta för sitt samråd med regeringen.att
Riksdagen kan emellertid finna hellre ske idet bör någonatt annan
ordning.
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Författningsförslag

Förslag till
Sveriges anslutningLag till Europeiska unionenom

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §
gällerDenna lag tillämpningen fördraget den 00 månad 1994av om

Finlands,Republiken Konungariket Norges, Konungariket Sveriges
och Republiken Osterrikes anslutning till Europeiska unionen.

Överlåtelse beslutsbefogenheterav

2 §
Europeiska gemenskapernas fâr fatta beslut med verkan här iorgan
landet i den omfattning följer de fördrag i 5som av som anges

Fördragen och rättsaktema

3 §
fördragDe i skall5 § gälla här i landet.som anges

4 §
De rättsakter har beslutats Europeiska gemenskapernassom av organ

stöd de fördragmed i 5 § före den 1 januari 1995 ochav som anges
offentliggjortshar i Europeiska gemenskapernas officiella tidningsom

skall gälla här i landet det följer fördragen.sätt som av

5 §
fördragDe i 2-4 §§ är:som avses
Fördraget den 18 april 1951 upprättandet Europeiska kol-om av

och stålgemenskapen
Fördraget den2. 25 1957 upprättandet Europeiskamars om av

ekonomiska gemenskapen
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upprättandetFördraget den 25 1957 Europeiskaavmars om
atomenergigemenskapen

institutionerKonventionen den 25 19574. mars om gemensamma
gemenskapernaEuropeiskaför

fördragetKonventionen den november 1962 ändring13 avom om
Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfteupprättande göraattav

associering utomeuropeiska ländersärskilda ordning för ochden av
i del detta fördrag tillämplig påområden behandlas 4 avsom

AntillernaNederländska
râdFördraget 8 april 1965 upprättande enda ochden6. ettom av

Europeiska gemenskapernaenda kommission fören
ändring vissa finansiellaFördraget den 22 april 1970 om av

upprättande Europeiska gemenskaper-bestämmelser i fördragen om av
na

den januari 1972 Konungariket Danmarks,Fördraget 22 om
Konungariket och Förenade konungariket Stor-Irlands, Norges

Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiskabritannien och
Europeiska atomenergigemenskapengemenskapen och

Europeiska gemenskapernas râd den 22 januari 1972Beslut omav
Konungariket ochKonungariket Danmarks, Irlands, Norges Förenade

Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiskakonungariket
och stålgemenskapenkol-

Hellenska RepublikensFördraget den 28 maj 1979 anslut-10. om
gemenskapen ochtill Europeiska ekonomiska Europeiskaning

atomenergigemenskapen
råd den majEuropeiska gemenskapernas 24 1979Beslut11. omav

anslutningtill Europeiska kol- och stâlgemen-Hellenska Republikens
skapen

1984 ändring i fördragetFördraget den 1312. mars om om upp-
ekonomiska vad GrönlandEuropeiska gemenskapenrättandet avserav

Portugisiska Republikensden 12 juni 1985 och13. Fördraget om
anslutning till Europeiska ekonomiskaKonungariket Spaniens

Europeiska atomenergigemenskapengemenskapen och
rådEuropeiska gemenskapernas den juni 1985Beslut 1114. av om

Republikens och Konungariket Spaniens anslutning tillPortugisiska
Europeiska och stälgemenskapenkol-

enhetsakten den och 28 februari 1986Europeiska 1715.
februari 1992 Europeiska unionenFördraget den 716. om

beträffande frågordecember 1992 vissaBeslut den 1217. som
beträffande fördraget den 7 februari 1992Danmark har rest om

Europeiska unionen
Finlands,månad 1994 Republiken18. Fördraget den OO om
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Konungariket SverigesKonungariket Norges, och Republiken
Österrikes anslutning till Europeiska unionen;

protokoll och bilagor med de tillägg ändringarallt jämte ochsamt som
och i kraft den 31 december 1994.godkänts trätt senast

samråd regering och riksdagInformation och mellan

6 §
Regeringen skall underrätta riksdagen allaett utsettav organ om

skall behandlas i Europeiska unionens råd. Regeringenfrågor som
med riksdagsorganet förhandlingarnaskall rådgöra hur i rådetäven

skall föras inför beslut regeringen bedömer betydelsefullasom som
frågor bestämmer.och i andra organetsom

fortlöpandeRegeringen skall dessutom dels informera riksdagen om
sker inom för samarbetet i Europeiska unionen, delsvad som ramen

riksdagen lämna skriftlig berättelse utvecklingenvarje âr till överen
förteckningEuropeiska unionen tillsammans med dei överen

beslutats Europeiska unionens råd.rättsakter harsom av

kraft den januari 1995 då lagen 1992:1317lag träder i 1Denna
ekonomiskt samarbetsområde upphör gälla.europeiskt Denattettom

tillämpas förhållandenupphävda lagen skall dock fortsätta att
dessförinnan.
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beskrivningl Inledande

EGEU:s uppgifter målsättningar1.1 och

Europeiska gemenskaperna EG har varit den sammanfattande
beteckningen skilda gemenskaper: Europeiska kol- ochtre
stålgemenskapen EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen
EEG och Europeiska atomenergigemenskapen Euratom. ochVar

gemenskaperna har sin rättsliga grund i fördragetten av som
fastställer gemenskapens uppgifter och dess behörighet iavgör
förhållande till medlemsstaterna. De fördragen bildar till-tre nu

med den politik och de samarbetsformer införtssammans som genom
Maastrichtfördraget grunden för Europeiska unionen EU. I den
följande framställningen används beteckningen för EuropeiskaEU
unionen medlemsländernas samarbete i hela dess vidd diskuteras,när
medan den alltjämt giltiga benämningen förEG Europeiska gemen-

förskaperna används den del samarbetet har överstatligaav som
främstinslag. Det också EG-samarbetet har betydelse frånär som

konstitutionell rättsligoch synpunkt.
Fördraget EKSG undertecknades i Paris i april 1951. förstaDenom

hade därmed bildats.gemenskapen Samarbetet inom kol- och
skulle intestålomrâdet traditionellt mellanstatligt samarbeteutgöra ett

överstatligafördraget hade inslag. Grundtanken bakom fördraget,utan
utformatsden hade fransmannen Jean Monnet, attsom av var man

samordna och kontrollera kol- och stålindustriema iattgenom
Frankrike, Tyskland och andra länder ville ansluta sig skullesom
kunna förverkliga drömmen fred i Europa. Dessa politiska målom

till uttryck i fördragetskommer inledande artikel. För uppnå dessaatt
mål och för också bidra till den ekonomiska utvecklingen i med-att

1 Innehållet i detta kapitel bygger i huvudsak uppgifter har hämtatssom
och värafrån betänkandet EG grundlagar SOU 1993:14. harHärutöver

följande litteratur Allgårdh O., Jacobsson och Norberg S., EGanvänts:
och EG-rätten, Stockholm 1993. Bemitz EG-rättens grunder,U., Stockholm

Lysén G., Introduktion till uppl, Uppsala1992. EG-rätten, 2 1989. Pålsson
S. och Quitzow C.M., EG-rätten, Stockholm 1993.
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sysselsättning och till följdökad därav ökadlemsstaterna genom
införas marknad för kollevnadsstandard skulle och stål.en gemensam
också förhindra diskriminering och konkurrens-Härigenom skulle man

begränsande åtgärder mellan medlemsstaterna.
ingicks för tid 50 år. Det tveksamt fördragetFördraget är omen om

år stället förmodasförlängas det löper 2002. I dekommer när utatt
kol- och stålprodukter komma fogas in isärskilda reglerna attom

hittills har innehållit undantag för dessaregelverkEEG:s som varor.
undertecknadessin grund i Romfördraget iEEG har 1957som mars

kraft januari 1958. Fördraget kanträdde i den 1och sägas ettvara
på antal definierade områden avhänder sigavtal mellan ettstater som

för beslutsfattandesjälvbestämmande till förmån igemensamt gemen-
institutioner.skapens

Maastrichtfördraget,Fördraget, ändradessenast genomsom
olika delar. den första delen läggs de allmännainnehåller Isex

fast. artikel 2 de grundläggandeprinciperna för samarbetet I anges
för samarbetet. Gemenskapen skall således hamålsättningarna till

uppgift marknad ochupprättaattatt, en gemensamgenom en
union genomföraekonomisk och och denmonetär attgenom gemen-

verksamhet i artiklarnapolitik eller 3 och 3a inomsom avsessamma
helhet, främja harmonisk ochgemenskapen väl avvägdsom en

ekonomiska verksamheten, bärkraftigutveckling den och icke-av en
tillväxt skonsam miljön, höginflatorisk och gradär motsom en av

nivå i fråga sysselsättningekonomisk konvergens, hög ochen om
levnadsstandarden och livskvalitetensocialt skydd, höjning samtaven

sammanhållning och solidaritet mellanekonomisk och social med-
artiklarna 3 och 3 konkretiseras de medel står tilllemsstater. I soma

målsättningar i artikelför förverkliga de 2.buds att som anges
vid tillfälleEuratomfördraget undertecknades Rom-samma som

bakgrundFördragets tillkomst kan Suez-krisenfördraget. motses av
därav följande brist energitillgångar.året innan med Också

Euratomfördraget betonar fredsmomentet. Fördraget inleds med att
viktig förkärnenergi förklaras utveckla industrin ochattvara en resurs

Euratomfördragetbidrag till freden. Tyngdpunkten i ligger vidett
kärnenergiomrâdetutveckling forskning på och kunskapsspridning.av

huvudområde i fördraget sikte på skydd hälsa ochEtt tarannat av
såledesFördraget innehåller bl.a. bestämmelsersäkerhet. kontrollom

kärnenergianläggningar.säkerhet vid Gemenskapen skall vidareoch
material inte användstill klyvbart vad detsätt än ärannatattse

övervaka efterlevnaden internationellaför och avtal. Enligtavsett av
formell till särskiltfördraget Euratom klyvbara material. Ettär ägare

huvudsyfte fördragetmed skapa marknadattannat var en gemensam
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kärnkraftssektorn.förbetydelseprodukterför av
kraftiunionenEuropeiska trättMaastrichtfördragetGenom somom

europeiskadeinomsamarbetethar1993novemberden l gemen-
unionsför-iartikelnförstadenfas. Genomigått inskaperna nyen

enligt dennaskallUnionenunionen.skapasartikel Adraget vara
dengemenskapernaeuropeiskahittillsvarande samtdegrundad tre

Unionenfördraget.införssamarbetsformerdepolitik och genomsom
organiserasolidarisktochkonsekvent sättuppgiftskall ha till ettatt

folk.derasochmedlemsstaternamellanförbindelserna
grund-ändringar i dedelhelunionsfördraget görs treGenom en

Åtskilliga redaktionellmestadelsändringar ärfördragen.läggande av
ändringarRomfördragetifrämstDet är meraavsomnatur.

Europeiskauttrycketförändringin. Enförs ärsubstansiell attnatur
Europeiskauttrycketmedskallgemenskapen ersättasekonomiska

stegvisagäller detförändringpåtagligochgemenskapen. En annan
Gemenskapenunion.ekonomiskpolitisk och monetärinförandet enav

i frågauppgifteri fördraget,uttryckligt stödmeddärtill,får omnya
folkhälsa,kultur,ungdomsfrågor,yrkesutbildning ochutbildning,

telekommunika-inomalleuropeiskakonsumentskydd, nät transport-,
utvecklingssamarbete.industrienergisektorn,och samttions-

i EG-sam-dimensionertvåtillförsunionsfördragetGenom nya
ochsäkerhetspolitikochutrikes- ettnämligenarbetet, gemensam

dessa tvåSamarbetetangelägenheter.inrerättsliga ochsamarbete i
ochmellanstatligttraditionelltfördragetemellertid enligtområden är

politiken på dessaförkaraktär. Ansvaretöverstatligalltså intehar
på kommissionen.rådetemellertid främst ävenläggsområden men

gemenskaps-traditionelladettilldäremotroll begränsasDomstolens
arbetet.

Medmed pelare.konstruktionvidoftaliknasUnionsfördraget treen
inom desamarbetettraditionelladet trepelarenförsta gemen-avses

säkerhetspolitik respektiveutrikes- ochtvå andramed deochskaperna
tagitsområde harsistnämndaFrånangelägenheter.och inrerättsliga

visumpolitik 100 c. Detart.nämligenRomfördraget,område iin ett
frånandra områdenföramöjlighet över ävenocksåskapas atten

beträffande områdenaSå kan skeden första.tillpelarentredje
narkotikamissbruk ochbekämpninginvandringspolitik,asylpolitik, av

samarbete.civilrättsligtbedrägerierinternationella samt
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1.2 EG:s institutioner och deras roll i
beslutsprocessen

Beslutsfattandet inom EG sker efter relativt enhetligt inte heltett men
okomplicerat förfarande där EG:s olika institutioner medverkar enligt

given ordning. Initiativet till beslut kommer från kommissionen.en
Rådet EG:s högsta beslutandeär Rådet har också den lagstif-organ.
tande funktionen, rådet kanäven delegera vissa sina uppgifterom av
till kommissionen. Enligt Maastrichtfördraget kommer Europeis-även
ka centralbanken ECB i framtiden utfärda förordningar.rättatt att
Europaparlamentet har vissa kontrollerande uppgifter deltar ocksåmen
i beslutsprocessen ha någon normgivningskompetens.utan att egen
EG-domstolen den instansär tolkar och lägger fastäven detsom

innehålletnärmare i EG-rätten. Domstolen också för denansvarar
rättsliga kontrollen hur EG:s övriga institutioner sinautövarav
befogenheter.

Förslagsrätten inom EG tillkommer således kommissionen. Det skall
emellertid rådet oftanämnas informella initiativatt vidare-tar som
befordras till kommissionen. Dessutom har Europaparlamentet genom
Maastrichfördraget fått befogenhet anmoda kommissionen läggaatt att
fram lämpliga förslag. Förordningar, direktiv eller beslut skallsom
fattas rådet måste vila på förslag från kommissionen.ett Kommis-av
sionen har självständigaäven beslutsbefogenheter på vissa områden,
bl.a. i fråga tillämpningen EG:s konkurrensregler. Kommis-om av
sionen, nu-består ledamöter,-17 gemenskapens-som representerarav
intressen och dess ledamöter företräder således inte sitt hemland.
Varje ledamot kommissionen ansvarig för politikenär inomav ett
eller flera generaldirektorat. Kommissionen sammanträder varje vecka
och beslutför med nio kommissionärerär närvarande. Besluten fattas
kollegialt med enkel majoritet. Beredningen ärendena sker inomav
generaldirektoraten. Inte sällan emellertid särskildautses expert-

med från medlemsstaterna.representantergrupper
Genom Maastrichtfördraget har kommissionens ställning förstärkts

inom de utrikes- och inrikespolitiska områdena den i frågaattgenom
initiativ- och yttranderätt där jämställs med medlemsstaterna.om

De grundläggande besluten inom gemenskapema fattas deav
europeiska gemenskapernas råd vilket till följd Maastricht-organ av
fördraget Europeiska unionen har bytt till Europeiskaom nu namn
unionens råd. Rådet godkänner EG:s budget och beslutar normer,
eller med terminologi stiftar lag inom de områden dären annan- -
medlemsstaterna skall tillämpa regler. Som har framgåttgemensamma

fattar rådet sina beslut på grundval kommissionens förslag.ovan av
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EkonomiskaRådet skall höra Europaparlamentet och och sociala
fördraget föreskriverkommittén det, låter ofta dessa instansernär men

sig i andra fall.ävenyttra
formella huvudregeln rådets beslut fattasDen med enkelär att

majoritet. beslutsmodell används emellertid sällanDenna i praktiken
och inte alls i lagstiftningsarbetet. Flertalet viktigare bestämmelser i
fördraget föreskriver i stället beslut skall fattas enhälligt eller medatt
kvalificerad majoritet. Under de inledande skedena EG-samarbetetav
krävdes enligt Romfördraget undantagslöst enhällighet i rådet.nästan

områdenflertalet viktiga föreskrevs övergångsperiodInom i olikaen
stadgades då enhällighet skulle inledningsvisDet gälla förattetapper.

därefter beslut kvalificeradmed rriajoritet. Sedan ocksåersättasatt av
år föreskrivitEnhetsakten 1986 beslut skall fattas med kvalificeradatt

majoritet inom flera centrala områden, den beslutsordningenär
huvudregel. Genom Maastrichtfördraget vidgas möjligheternanumera

fatta beslut med kvalificerad majoritet.ytterligare att
i rådet bygger varje visstRöstreglerna har röstetalatt stat ett -

Frankrike, StorbritannienTyskland, och Italien 10 Spanienröster var,
Belgien, Grekland, Nederländerna och Portugal8 5röster, röster var,

IrlandDanmark och 3 Luxemburg 2 Sverigeröster röster.samtvar
skulle sannolikt vid medlemskap få eller4 5 Kvalificeradröster.ett
majoritet innebär det krävs 54 ja-röster för bifall till förslag frånatt ett
kommissionen. räcker såledesDet inte de fyraatt t.ex. stora -
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien Dessaär överens.-
förfogar tillsammans endast 40 de 54 krävs föröver rösterav som

beslut med kvalificerad majoritet. Sett från andra sidan kan någraett
mindre 5 eller 6 beroende konstellationen, tillsammansstater,
hindra majoritetsbeslut. När medlemsstater tillkommer kommerett nya

förantalet krävs uppnå kvalificerad majoritet självfalletröster attsom
justeras.att

Rådet således EG:s främsta beslutande rådetär I varjeärorgan.
medlemsstat med regeringsledamot. Rådet har interepresenterat en
någon fast sammansättning det beror i hög grad på frågornasutan

regeringsledarnotkaraktär vilken deltar från respektive land. Densom
ledamot närvarande vid tillfällevarje sittär landsrepresenterarsom
regering och inom för de instruktioner han elleragerar ramarna som

därvid erhållit.hon har
rådsmötena,Mellan minst gång i månadenägersom rum en men

varje företrädsoftast vecka, ministrarna ambassadörer ärav som
ackrediterade hos gemenskaperna och leder sina respektivesom
länders delegationer i Bryssel. De bildar de ständiga representanternas
kommitté, Coreper. Med hjälp olika kommittéer med tjänstemänav
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från medlemsstaternas fackdepartement bereder Coreper konunissio-
förslag till rådsbeslut och jämkar de olika ländernasnens samman

ståndpunkter. Coreper sammanträder varje vecka och tillsammansgör
med rådets ordförande föredragningslistan för rådsmötena.upp

alltmer betydelsefullEn ställning intar Europeiska rådet ärsom
något Europeiska unionens råd.än Europeiska rådet be-annat är
teckningen på det sammanträde mellan medlemsstaternas ellerstats-
regeringschefer regelbundet gångäger halvår. Vidsom rum en per
dessa sammanträden har främst fattats beslut i övergripande politiska
frågor, vilka beslut har till sekundärrätt vidöversatts ordinariesenare

med gemenskapernas råd ministernivå.möten I Maastrichtfördraget
har Europeiska rådet uttryckligen tillagts uppgiften unionenatt ge
nödvändiga impulser för dess utveckling och fastställa de allmännaatt
politiska riktlinjerna härför.

Europaparlamentet består för närvarande 518 ledamöter,av men
antalet ledamöter kommer från och med valen år 1994 567.att vara
Ledamöterna väljs direkta allmänna val för mandatperiodgenom en

fem år. Sverige skulle vid medlemsskap i gemenskapernaettom
förmodligen få minst 21 och högst 25 mandat i den folkvalda försam-
lingen.

Arbetet i Europaparlamentet organiserat i ständigaär utskott som
och för särskilt politikområde. Parlamentet skallettvart ettansvarar

hålla årlig session och kan dessutom sammankallas på begäranen av
majoritet dess medlemmar eller begäran rådet elleren av av

kommissionen. praktikenI håller emellertid parlamentet -delsessionen
varje månad. sådanEn session normalt vecka. Enligtvarar en
huvudregeln fattar parlamentet beslut med absolut majoritet avgivnaav

Bland undantagen kan beslutröster. förkastanämnas förslag tillatt ett
gemenskapernas budget vilket kräver två tredjedels majoritet av
avgivna röster.

finnsDet i princip fem olika former för parlamentetsnumera
medverkan i beslutsprocessen. Dessa eller mindre, oftastär mer mer,
komplicerade.

Rådet kan således höra parlamentet i fråga dettautan atten
förfarande föreskrivet i fördragen. Mångaär bestämmelser i fördragen
föreskriver emellertid rådet, innan det fattar beslut, skall låtaatt
parlamentet sig. Detta i så fall viktigt formkravär måsteyttra ett som

uppfyllt. Genom deklaration mellan parlamentet,vara en gemensam
rådet och kommissionen år 1975 etablerades vidare särskiltett
samrådsförfarande i fråga rättsakter med betydande ekonomiskaom
verkningar. I deklarationen rådet i sådant fallsägs att, ett attom avser
frångå parlamentets uppfattning, skall försöka uppnå enighet iman en
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parlamentet.för rådet ochsamrådskommitté med representanter
ställning iår 1986 kom parlamentetsföljd EnhetsaktenTill attav

rådet i vissa falldet föreskrevsmån förstärkasnågon attattgenom
parlamentet. Sarnarbetsprocedurenbeslut i samarbete medskall fatta

inre marknadenfattas för förverkliga denvid besluttillämpas attsom
självständigtullsatser, förändra eller suspenderaför utövaattattsamt

förtillhandahålla tjänster, liberaliseraförförvärvsverksamhet, attatt
transportpolitik ochför genomförakapitalrörelserna, att en gemensam

förfarande innebäroch punktskatter. Dettaharmoniseraför att moms
tillfälle i beslutspro-in i bilden vid detåter kommerparlamentetatt

beslut i saken.berett fatta slutligt Idå rådet normalt attvorecesssen
rådet i sådana fall endastfatta beslutstället för antaratt en gemensam

kvalificerat majoritetsbeslut. Under eller iståndpunkt tre,ettgenom
månaders tid kan sedan parlamentet antingenundantagsfall högst fyra,

ståndpunkten eller föreslådeneller förkastagodkänna gemensamma
ståndpunktendenparlamentet godkännertillägg. Om gemensamma

rådet besluta iinom tidsfristen, kommerunderlåtereller attatt agera
Om parlamentetståndpunkten.med denenlighet gemensamma

kan den beslutas i rådetståndpunkten,denförkastar gemensamma
ställningstagande.enhälligtendast ettgenom

ståndpunkten,föreslår tillägg till denparlamentetOm gemensamma
Kommissionensitt förslag. kankommissionen återhar övervägaatt

förkastaparlamentets förslag eller dem.eller någraallaanta av
eventuellt reviderade förslagöverlämnar därefter sittKommissionen

förkastat parlamentets tillägg, skallkommissionen harrådet. Omtill
revideradedet. Rådet kan kommissionensredovisa skälen förden anta

tillägg,kvalificerad majoritet. kan också besluta.Detförslag med om
kommissionenparlamentetsellerantingen att anta avgenomegna

i rådet.fallen krävs enhällighetförkastade tillägg. I båda
komplicerasMaastrichtfördraget förstärks och Europa-Genom

ytterligare. Således utvidgasroll i beslutsprocessenparlamentets
samarbetsförfarandet tillbeskrivnatillämpningen det attovanav

biståndspolitikoch vissafrågor yrkesutbildningomfatta även samtom
MaastrichtfördragetVidare har detmiljöpolitiken.delar genomav

förliknings- ellerbeslutsprocedur kallastillkommit ytterligare somen
medbeslutandeproceduren. innebärakortfattatkanDenna sägas att

lagförslag skallbeträffandetilläggsEuropaparlamentet vetorätt somen
Önskar sinparlamentetenligt regler.behandlas dessa utöva vetorätt,

förlikningsutskott därförts iförhandlingar först hamåste dock ett
lika mångarådet företrättEuropaparlamentet och är representanter.av

viker inteförlikningsutskott ochuppnås i dettaenighet inteKan
parlamentetfaller förslaget. Förfrån sin ståndpunkt,parlamentet att
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på detta skall kunna blockera lagstiftningsfrågasätt krävs atten en
majoritet parlamentets samtliga ledamöter förslaget.röstar Denmotav

beslutsordningen skall tillämpas beträffande förslag frinya om
rörlighet för arbetskraft och tjänster, inre marknaden, utbildnings- och
kulturområdena, hälsopolitik, konsumentpolitik och allmänna program
på miljöområdet.

EG-domstolen fyller mycket viktig funktion inom gemenskapernaen
och har roll betydelsefull denär internationellaänen som mera som
domstolar normalt har. Den rättsskapande denär lägger fastattgenom
det innehållet i gemenskapsrätten.närmare Domstolen vidareansvarar
för den rättsliga kontrollen hur EG-institutionerna sinautövarav
befogenheter. Den också mål medlemsstaternaprövar över-mot om
trädelse de gemenskapsrättsliga förpliktelserna. En mycket fram-av
trädande funktion för domstolen dess förär gemenskaps-attansvar

tolkas och tillämpas enhetligt institutionernarätten och med-av
lemsstaterna.

bestårDomstolen domare, från och med-tretton vart ettnu av en av
lemsländerna och fråntrettonde rotationsvis Tyskland, Frank-en - -
rike, Italien, Spanien eller Storbritannien. Man kan utgå från att
Sverige medlem skulle få ledamot domstolen. Domstolensom en av
bistås generaladvokater skall ha kvalifikationerav sex som samma som

Ävendomarna. de för tid år medlemsstaternasutses en av sex av
regeringar i samförstånd. Fyra generaladvokatämbetena besätts medav
kandidater från Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien medan
två tillsätts rotationsvis från de övriga åtta Generaladvoka-staterna.- -

har till uppgift opartiskt och oavhängigt motiveratterna att ettavge
förslag till avgörande i målen.

En EG-domstolens uppgifter således giltighetenär prövaattav av
de rättsakter utfärdats EG:s institutioner. denna funktionl kansom av
domstolens roll liknas vid författningsdomstols.en

Domstolen kan frågan rättsakterspröva ogiltighet på talanom av en
medlemsstat, rådet, kommissionen eller, i vissa fall, enskild.en
Domstolen skall på grunder talan försprövasamma en som av
Europaparlamentet i syfte bevaka sina rättigheter.att

Ett bifall till ogiltighetstalan innebär domstolen förklararatten
rättsakten ogiltig. Domstolen kan, i enlighet med kassationsprincipen,
inte ändra akten eller någon rättsakt isätta dess ställe. Detannan
ankommer i stället på den berörda institutionen. detNär gäller
förordningar skall dock domstolen, den det nödvändigt,om anser ange
de verkningar den ogiltigförklarade förordningen skallav som anses
gälla.

EG-domstolen kontrollerar också EG-institutionerna i deatt agerar
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vidtafall då de skyldiga åtgärd. En talan med påståendeär att en om
kommissionen eller rådet visat rättsstridig passivitet kan förasatt en
medlemsstaterna, rådet, kommissionen eller parlamentet. Enskildaav

också talerätt i de fall talan gäller underlåtenhet utfärdahar att en
riktad till just den enskilde.rättsakt ärsom

till passivitetstalan domstolen fastställerbifall innebärEtt att atten
institutionen i fråga har fördragsstridigt, varefter det ankommeragerat
på institutionen vidta nödvändiga åtgärder. Däremot kanatt en

för frampassivitetstalan inte användas tvinga visst bestämtatt ett
resultat.

EG-domstolen inte exklusivt behörigbörDet sägas är prövaatt att
mål i vilka gemenskaperna Tvärtom gäller nationellaalla är part. att

behöriga sådana mål i den mån fördragetdomstolar inteär prövaatt
uttryckligen pekar EG-domstolen behörig domstol.ut som

ytterligare uppgift för domstolen målEn medlems-är prövaatt mot
för förpliktelser följerländerna överträdelse de fördragen.av som av

delsTalan medlemsstat kan väckas medlemsstat,mot en av en annan
kommissionen. båda förfarandendels I dessa skall talans väckandeav

viss administrativ behandling frågan hosföregås kommissio-av en av
bestämmelserfinns dock särskilda direktDet som ger en meranen.

tillgång till domstolsprövning. Enskilda saknar helt möjlighet föraatt
införmedlemsstaterna EG-domstolen.talan mot

Domstolens dom fastställelsedom och den kan inte direktär renen
in i medlemsstaternas lagstiftning. har inte hellergripa Den ansetts
föreskriva vilka åtgärder skall vidta, genomförakunna vissstaten t.ex.

remedium återstår, medlemsstatlagstiftning. Det vägrar attsom om en
dom, väcka talan på och då åberopaefterkomma denär att nytt atten

inte efterlevts vilket således konstituerarfällande domen ett nytt,
särskilt fördragsbrott artikel Till slutmot 171. emellertidavgörs
respekten för domstolens avgöranden i dessa frågor medlemsstater-av

vilja.politiskanas
har det saknats möjlighet vidta sanktionerTidigare att mot en

följa fällande dom.medlemsstat Med stödvägrar attsom en av
Maastrichtfördraget kan emellertid domstolen talan komrnis-att av

fastställa engångsbelopp eller vite skall betalassionen denett som av
vidtagitberörda medlemsstaten, den inte nödvändiga åtgärder förom

efterkomma domstolens beslut.att
1991 avkunnades också banbrytandenovember dom mål 6 ochI en

Bonifaci9 90, Frankovich och .. Italien; [1991] ECR 5357I
skyldigheter följabeträffande medlemsstaternas gemenskapsrätten.att

uttalade således de rättigheterDomstolen gemenskapsrättenatt som ger
skulle försvagas, det inte möjligt erhållaenskilda attom vore
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överträdelser sina skyldigheter ochgottgörelse för medlemsstats aven
fördragssystemetför underförstått i ocksåäratt ett statenansvar men

Romfördragets artikeluttrycklig grundval i Domstolen sloghar en
fast principiell skyldighet föralltså för första gången stater atten

enskilda överträdelseskada åsamkasersätta statensgenom avsom
gemenskapsregler.

viktigaste funktioner tillEG-domstolensEn är att attse gemen-av
tillämpas enhetligt. EG-rätten tillämpasskapsrätten tolkas och av

myndigheter. tillgodose behovetnationella För att attav gemen-
enhetligt i medlemsstaterna finnstolkas och tillämpasskapsrätten en

i Romfördraget nationell domstolregel i artikel 177 attom en som
innan den målet kan, eller i vissa fallskall tillämpa EG-regel avgören

besked från EG-domstolen hur regeln skall tolkas.skall, inhämta om

förhandsavgöranden preliminary ratings, Vorabent-s.k.Sådana
å préjudiciel kanscheidung, Statuer titre avse

fördragentolkningena av
utfärdatstolkningen rättsaktergiltigheten ellerb av som av gemen-

ECBinstitutioner ochskapernas
rådet,förtolkningen stadgarc upprättats närsom avorganav

stadgarna föreskriver det.

förhandsavgörande fakultativa för nationellaBestämmelserna ärom
förhandsavgörande får begäras,dvs.domstolar i lägre instans, ett om

skall kunna inödvändigt för den dömadomstolen det är attattanser
rättspraxis mål 31485emellertid i sin Foto-målet. EG-domstolen har

ECR 4199 slagit fastLübeck-Ost; [1987].. HauptzollamtFrost att
förklara EG-rättsaktbehörighetnationella domstolar saknar att en

EG-domstolens exklusiva behörighetdennaogiltig. bakgrundMot av
lägre instans ikan såledesogiltigförklara EG:s rättsakter ävenatt en

förhandsavgörande, denskyldig inhämtapraktiken att om anservara
påståendeställning tillavgörande kunnasig inte sådant etttautan om

ogiltighet.
förhandsavgörande,instans skyldiga inhämtaDomstolar i sista är att

förtolkning gemenskapsrätt måste skesaken sådanär attatt en avom
Tidigare främst utifrån den franskahar,målet skall kunna avgöras.

underlåtadomstol kundeclair-doktrinen, diskuterats högstaacte om en
fall ansåg gemenskaps-förhandsavgörande i de den deninhämta attatt

målklar och entydig. EG-domstolen har irättsliga regeln heltvar
CILFIT-målet, uttalat det finns28381; [1982] ECR 3415, att ett
domstolen avstå frånnationella inhämtaför den att attutrymme

då måsteden övertygadförhandsavgörande, att attvara ommen
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domstolar eller EG-domstolen skulleövriga medlemsstatersvarken
EG-domstolen framhöll emellertidutgången prövningen.tveka avom

förenade med tolka gemenskapsrätt,särskilda svårigheterde är attsom
utifrån jämförelse mellan de olikatolkning måste skebl.a. att enen -

språkliga versionerna rättsakt,autentiskaför sig attav envar -
särskildamåste hänsyn till gemenskapsrättenstolkningen också ta

också måste värderas utifrån sittreglernaspråkbruk samt att gemen-
skapsrättsliga sammanhang.

frågandebestämmelser i Romfördraget hur denfinns ingaDet om
förhandsavgörande från EG-dom-skall förhålla sig tilldomstolen ett

i sin rättspraxis slagit fast denEG-domstolen har dockstolen. att
blir bunden avgörandet. mål 2968, Milch-,nationella domstolen Iav

Hauptzollarnt Saarbrücken; [1969] ECReierkontor Gmbh ..fett- und
bundenEG-domstolen den nationella domstolenuttalade165, äratt av

och endast kan, den inte givetEG-domstolens tolkning att ettom anser
tillräcklig klarhet, åter vända sig till EG-förhandsavgörande skapar

ytterligare uttalande.domstolen med begäran om
Även således bunden EG-domsto-den nationella domstolen är avom

gemenskapsrätten, det fortfarande den nationellatolkninglens ärav
ställning till de konkreta omständigheternauppgiftdomstolens att ta

faller EG-regeln sådan dendessa in undermålet ochi avgöraatt om
vissa fall den nationella domstolensEG-domstolen. Itolkats ärav

givetvis särskilt i sådana fall då EG-begränsat,handlingsutrymme
förhandsavgörande i mycket anknytning tilllämnat sittdomstolen nära

i målet.omständigheterna
fråga mellan EG och tredje landartikel 228 får i avtalEnligt om --

medlemsstat i förväg inhämta domstolenskommissionen ellerrådet, en
tilltänkt avtal förenligt med fördragen.huruvidayttrande åröver ett

i kraft endast efteravstyrker, får avtalet trädaOm domstolen en
skedde beträffande EES-avtalet, dåfördragsändring. Så t.ex.

avtalet stred grundläggandei första yttrande fanndomstolen motett att
Romfördraget.principer i

växande arbetsbördan för domstolen harpå grund denFrämst av
inrättats domstol i första in-den november 1989från och med 1 en

för vissa särskilt angivnaprövningCourt First Instancestans av
domare, från ochdomstol består tolvmål. Dennatyper av en varav

medlemsstaterna.en av

EG:s rättsordning1.3

verksamhet sedvanliga folkrättsligaför gemenskapernasGrundvalen är
undantagslöst till skapaInternationella avtal syftarfördrag. nästan att
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förömsesidiga rättigheter och förpliktelser de deltagande Istaterna.
fall sådana mellanstatliga avtal också särskilda in-många upprättar

befogenheter varierande omfattning.stitutioner, utrustade med egna av
såledesavtal nämnd innebärinternationelltEtt art att statenav nu

träffas institutionerbli bunden avgörandenaccepterar att som avav
förpliktelser folkrättsligalltså fråganenligt avtalet. Det är art,avom

folkrättsligaomedelbar internrättslig verkan. Den hand-utanmen
de samarbetande har kvar sinlingsfriheten begränsas, staternamen

beslutsbefogenhet på det internrättsliga planet.formella
EG-sarnarbetet särpräglade förhållandetförDet är att staterna

tillöverlåter delar sin statsmyndighet dedessutom gemensammaav
rådet fattar med stöd dessa överlåtnaNormbeslut som avorganen.

binder då de enskilda rättssubjekten i medlemssta-befogenheter även
sinmed andra ord motsvarande del suveräni-Statenten. uppger en av

konstitutionella befogenhet. Denna staternasstatsorganenstet, av
därefter, brukarsuveränitet detöverförda utövas sägas, staternaav

rådet pooling of sovereignty.igemensamt
naturlig följd beslutsbefogenheter överlåtitsnödvändig ochEn attav

inte på hand dessamedlemsstaterna längre äger utövaär att egen
Graden inskränkning i den nationella själv-befogenheter. av

generellt, i vilken utsträckningbestämmanderätten bestäms, av gemen-
erhållit.utnyttjat de befogenheter de har deskapsinstitutionerna Isom

har exklusiv normgivningsrätt har det nationellafall gemenskaperna en
gemenskapernasi princip inte längreparlamentet rätt att, utan

inom det överlätna området. Exempel sådanamedgivande, stifta lag
ghandelspolitiken jordbrukspolitiken.ochområden denär gemensamma

kvar visssådana områden kan medlemsstaterna havissaInom en
så vill, underordnad befogenhetrestbefogenhet eller, om man som

utnyttjas tillfälligt i avvaktan på ställnings-normalt endast kan ett
övriga Samarbetsområden medlemsstaterna,tagande rådet. harInomav

parlamenten, delad, eller blandad,därmed de nationellaoch en
i fall så länge gemenskaperna saknarbeslutsbefogenhet, vart som en

båda nämnda politikom-normgivning. deFör senast typerna avegen
stifta lag stårdock medlemsstaterna saknarråden gäller rättatt att som

gemenskapsinstitutionema beslutat.i strid med de Intenormer som
försvårabeslut inom sådant områdefår nationelltheller ettett en

norrngivning.gemenskapsrättsligsenare

gemenskapsrättsligadet regelverket1.3.1 Närmare om

består, förutom fördragen, omfattandeGemenskapsrätten av av en
liksom också EG-domstolens irättsakter olika karaktärmängd avav
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och, slutligen, interna-utsträckning rättskapande avgörandenstor av
brukar sammanfattasingått. regelsystemtionella avtal EG Dettasom

regelverk l acquisbeteckningen gemenskapernasunder communau-
uppnådda. Vid anslutningungefär det gemenskapernataire, enav

tillträdestid-och lojalt tillämpa det vidmåstetill EG stat accepteraen
inte har kommitexisterande regelverket, såvidapunkten överensman

i anslutningsfördraget.något annatom
gemenskapernasgrundläggande fördragen kanDe sägas utgöra

konstitution.
fördragen gemenskapernas institutionergrundläggandeDe upprättar

maktbefogenheter. konstituerandeinstitutionerna deras Deoch treger
Euratomfördra-Romfördraget, Kol- och Stålfördraget ochfördragen -

också uttrycklig ordning för hur ändringar ochinnehållerget en-
Övriga fördragtill stånd. grundläggande dekan kommatillägg är

i de ursprungligainnehåller tillägg till eller ändringarfördrag tresom
de tillträdes-Bland dessa övriga fördrag märks olikafördragen. t.ex.

Enhetsakten och Maastrichtfördraget. Den regleringfördragen, som
innehåller brukar betecknas primärrätt.fördragen som

naturligtvis särställning eftersom det detintarRomfördraget ären
också allmänt till sin karaktär.omfattande fördraget är mestmest som

också Romfördraget de flesta de särskilt för EG:sDet är som avur
gällande principerna kunnat härledas.rättsordning

tillägger alltså gemenskapernas in-grundläggande fördragenDe
befogenheter genomföra fördragens intentioner. Destitutioner att

främst rådet, utfärdar med stöd dessarättsakter institutionerna, avsom
sekundärrätt. utföra sina uppgifterbemyndiganden betecknas För att

Romfördraget Europaparlamentet och rådetenligt artikel 189 iskall
kommissionen, i enlighet med fördragetsrådet ochgemensamt samt

förordningar, utfärda direktiv, fatta beslut,bestämmelser, besluta ge
förordning skall allmänrekommendationer och yttranden. En haavge

sin och direkt tillämplig i allaoch bindande i helhetgiltighet vara
följer förordningarna i deras gemenskaps-Häravmedlemsstater. att

för 0rd skall tillämpas med-form omedelbart och ordrättsliga av
förvaltningsmyndigheter. Direktivdomstolar ochlemsstaternas är

uppnåsartikel bindande i fråga det resultat skallenligt somsamma om
form förmedlemsstaterna välja och metodöverlämnar attmen

riktarskall bindande i sin helhet för dem detbeslutdetta. Ett somvara
yttranden inte skallrekommendationer ochsig till medan vara

bindande.
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anslutningarTidigare2

Anslutningsfördrag2. 1

i EG Belgien, Frankrike,ursprungliga medlemsstaternadeTill sex -
efterLuxemburg och Tyskland har handNederländerna,Italien, -

Danmarkländer. Storbritarmien, Irland ochsig ytterligareanslutit sex
år medanår Grekland anslöts 1981EG-medlemmar 1972,blev

förhandlingar blev medlemmar årPortugal efter utdragnaSpanien och
ratiñceradepå medlemskap är 19721986. Norge väg mot menvar

anslutningsfördraget.aldrig
förhandlade de ansökande ländernaanslutningstillfállenaVid de tre

anslutningsfördrag.förhandlingarna resulterade iochtillsammans tre
regleradesutvidgning medlemskretsenFörfarandet vid en av

Romfördraget, ii artikel 237 ibeträffande de gemenskapernatre
Euratomfördraget.i artikel 205 i98 i EKSG-fördragetartikel resp.

i och degällde medlemskap skulle sökasTidigare treatt envar av
sökte med-det förutsattes i praktikengemenskaperna, och att man
i kraft harSedan Maastrichtfördragetlemskap i samtliga. trätt

upphört gälla och i ställetemellertid dessa bestämmelser att ersatts av
Maastrichtfördraget. gäller därför ansökani Numeraartikel O att en

i unionen och därmed gemenskapssamarbetetmedlemskapmåste avse
dess helhet.i

genomgått några förändringarförfarandet har emellertid inteSjälva
i Romfördraget. Varjevad föreskrevs i artikel 237jämfört med som

medlem unionen.får således ansöka blieuropeisk attstat avom
enhälligt efter haskall ställas till rådet skall beslutaAnsökan attsom

frånkommissionen efter ha inhämtat samtyckesamrått med och att
ochVillkoren för medlem deEuropaparlamentet. upptasatt som

därigenom blir nödvändiga skallanpassningar fördragen somav
ansökandemellan medlemsstaterna och denfastställas i avtal staten.ett

avtalsslutande för ratifika-samtligaavtal skall föreläggasDetta stater
bestämmelser.konstitutionellaöverensstämmelse med derastion i

mellan avtalsparterna. Dennafördes början direktFörhandlingarna i
alltför tungrodd. Förhandlingsarbetetmodell blev dockmellanstatliga

institutionermodell där EG:ssedermera förts enligthar en annan -
EG-sidan.väsentligt rolloch kommissionen haftrådet störreen-
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Tidigare anslutningar till EG har visat det finns vissa grund-att
läggande förutsättningar allmän karaktär måsteav mer som vara
uppfyllda. Till börja med måste den ansökande bereddatt staten vara

Romfördraget och de andra grundläggandeatt fördragenacceptera
den vid varje tidpunkt gällande sekundära EG-rätten.samt Ett nytt

medlemsland kan viss tid sig för sin nationellaatt rättanpassa
till EG-rätten, några undantag godtas i princip inte.permanentamen
Vidare förutsätts det ansökande landet har demokratisktatt ett
styrelseskick respekterar grundläggande fri- och rättigheter.samt

De tidigare anslutningsfördragen uppbyggda påtre är likartat sätt.ett
De träffas framgått mellan de befintliga medlemsstaterna och densom
eller de anslutande Gemenskapen sådan alltså intestaterna. ärsom
avtalspart. Här skiljer sig dock EKSG-fördraget från de båda övriga

det här rådet självtär enhälligt beslutaratt anslut-genom som om
ningsvillkoren för den medlemsstaten. Anslutningen trädernya
därefter i kraft den anslutandenär deponerar sina anslutnings-staten
instrument.

mycketEn kort innehållsförteckning avseende anslutningsdokumenten
skulle kunna följer.utse som

Anslutningsfördraget mellan de befintliga medlemsstaterna och de
medlemsstaterna tre artiklarnya

Anslutningsakten fem huvuddelar bilagor och protokoll+

Slutakten huvudtext förklaringar+

Själva anslutningsfördragen förhållandevisär korta. De innehåller
endast artiklar.tre

Artikel I innehåller själva anslutningsförklaringen samt attanger
anslutningsvillkoren och nödvändiga ändringar i fördragen finns i en
särskild anslutningsakt finns bilagd anslutningsfördraget och utgörsom

del detta. Vidare föreskrivs grundfördragens bestämmelseratten av
medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter och institutioner-om om
befogenheter och jurisdiktion skall tillämpliga ocksånas vara

anslutningsfördraget.

Artikel 2 innehåller bestämmelser anslutningsfördraget skallattom
ratificeras de avtalsslutande i enlighet med derasparternaav resp.
konstitutionella krav ikraftträdandebestämmelser. Av dessasamt
framgår i förekommande fall fördraget inte behöver träda i kraftatt
vid tidpunkt för samtliga kandidatländer.samma
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Artikel 3 innehåller bestämmelse anslutningsfördraget äratten om
på samtliga officiellaautentiskt gemenskapssprák, dvs. inklusive de

tillträdande staternas.

anslutningsakt alltså bifogasDen varje anslutningsfördrag ochsom
del detta består i sin fem olika delarutgör utgörturen av av som

anslutningsaktens huvuddel innehåller därutöver vissa bilagor ochsamt
protokoll.

Del 1 Principer består nio artiklar behandlaroch den statensav nya- -
situation i förhållande till EG-rätten principiellt Bl.a.sätt.ett mer
stadgas här grundfördragen och sekundärrätten skall bindandeatt vara
för de medlemsstaterna och tillämpas i förhållande till dem på denya
villkor i fördragen och anslutningsakten.som anges

Del 2 Justeringar fördragen omfattar tiotal artiklarettav som- -
innehåller nödvändiga ändringar i institutionernas sammansättningar,

arbetsformeromröstningsregler och i övrigt.

Del Anpassningar utfärdats3 rättsakter institutionernaav som av- -
består endast två artiklar. Båda hänvisar emellertid till varsin bilagaav
med relativt omfattande förteckningar rättsakter och anpassningaröver
till dessa. sig främstDet här s.k. tekniska anpassningarrör om av
karaktären lägger till vissa eller förkortningar på deatt termerman

språken första bilagan innehållerDen uppgifter rättsakternya osv. om
med färdig gjorda anpassningar. Den andra bara rättsakternaanger men

vissa riktlinjer hur de bör vilket förutsätts skeger om anpassas, senare
enligt visst förfarande. förefallerDet denna lösningett som om

valts det skälet inte hunnit färdigställanärmast samtligaattav man
anpassningar i detalj.

ÖvergångsbestämmelserDel 4 omfattande avsnitt i anslut-är ett- -
ningsakten. Här artikelvis alla Övergångsbestämmelser, områdeanges
för omrâde, skall gälla för de medlemsstaterna. Bestämrnel-som nya

såväl primårrätt sekundårrätt. Indelningen följer tillserna avser som
delar Romfördragets omrâdesindelning, ordningenävenstora om

ibland kan skifta. I anslutningsakten för Spanien och Portugal omfattar
övergångsbestämmelserna 100 sidor och 375 artiklar. Avsnittetsöver
omfattning fingervisningkan vilka svårigheter denge en om nya
medlemsstaten kan ha sig till EG-rätten.att anpassa

BestämmelserDel 5 genomförandet anslutningsaktenrörsom av- -
innehåller vissa kompletterande institutionella bestämmelser, be-
stämmelser ikraftträdande, rättsakternas giltighet på deom nya
språken Avsnittet innehåller bestämmelsert.ex. attosv. som anger
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delgivnaskall riktade till ochanslutningenefterrättsakterna anses
i artikel 189 ii enlighet med kravende medlemsstaternaockså nya

följa dessa rättsakter ochskyldigheteroch derasRomfördraget attatt
i och med anslutningen,behövs inträderlagstiftningdeninföra som

finns här bestämmelseranslutningsakten. Vidareiinte annat angesom
kopiorskall tillställas bestyrktamedlemsstaternadeatt avnyaom

motsvarande på deorginalspråkenpågrundfördragen textersamt att
anslutningsakten och hafinnas bilagdaspråken skall sammanya

till anslutnings-och protokollenbilagornaSlutligengiltighet. attanges
härUndantagsvis hardel denna.akten skall utgöra angetts attaven

företrädare skall delbrevväxling mellan utgöraockså parternas enen
anslutningsakten.av

protokoll.alltså flera bilagor ochfogasanslutningsaktenTill
ytterligarefinns det varierandenämnda bilagornade redanFörutom ett

vartillförteckningar produkterinnehållerbilagorantal över m.m.som
förhänvisar. Anslutningsaktenbestämmelseranslutningsaktens
förbilagor medan denDanmark innehöll elvaStorbritannien och

bilagorna relativtinnehöll 36. VissaPortugal ärSpanien och av
består sida.andra baraomfattande medan av en

numrerade protokoll.antali anslutningsakternaSlutligen finns ett
tiotal för varjeuppgå till ungefärförefallervarierarAntalet ettmen

anslutningsakteri samtligaProtokoll handlarmedlemsland. 1nytt om
Övriga handlar olikaprotokollinvesteringsbanken.Europeiska om

eller geografiskaför vissa produkterofta särlösningarsaker men avser
det finns exempelprotokollen korta,Generelltområden. ärsett men

flera sidor.protokoll omfattarartikelindelade som
dokumentytterligareuppmärksammaSlutligen bör ett avman

slutakten. förnämligen den s.k. Densammanhanget,betydelse i
rörande anslutningendokument görasamtliga attgenom ensamman

anslutningsfördraget ochhuvuddokumentenförteckning över -
innehåll konstaterar de harderasanslutningsakten och samt att-

för ytterligaredessutomantagits Den ettutrymmeparterna. gerav
både ochförklaringar,företrädesvis s.k.antal dokument, gemensamma

för-variera. Vissa dekanensidiga vilkas status av gemensamma
brukartagits in i slutaktenklaringarna antagnaanges vara avsom

förklaringarmedan andrai slutaktenföreträdareparternas anges vara
Återstoden slutakten. slutaktenregistreras och biläggsbarabeaktade.

ikraft-innehåller heller ingainte.ratificeras Denundertecknas men
inte slutaktenEG-rättslig synpunktFråntrådandebestämmelser. utgör

sannolikt tolknings-kandenbindande dokument utgöranågot men
bindande EG-rättsligaprövningEG-domstolen vidfördatum en av

deklaration ikanbestämmelser. Dessutom t.ex. gemensamen
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antagits få politisk betydelse.slutakten parternasom av
Europeiskahar publicerats i gemenskapernasAnslutningsdokumenten

EG i särskildtidning EGT och har dessutomofficiella utgetts av en
concerning the accessions thepublikation DOCUMENTS to

Communities 1987 II.European

länderTillträdeslagstiftningen i andra2.2

i andra länder har löstfrågan hurmedvetnaVi är att manom
ställning till begränsatproblem vi harmotsvarande äratt tasom av

nämligen i höglösning har valt grad beroendeintresse. Den ärman
förhållanden. Vidare det bl.a.respektive lands konstitutionella ärav

förhållandet mellan internatio-principielltintresse hur sermanav
nationella Särskilt viktigöverenskommelser och dennella rätten. är

dualistiska och monistiska länder.finns mellan s.k.skillnadden som
internationella avtal tillämpliga på nationell nivådeI varasenare anses

folkrättsliga planet och publicerats ii kraft detså de trättsnart
internationell ochfråga. Monistiska kanlandet i sägasstater se

delar ochnationell rättssystem.rätt ett gemensammasom av samma
Sverige, fordras däremot nationelldualistiska länder,I som en

lagstiftning, för de folkrättsligt bindande reglernarättsakt, attt.ex.
tillämpliga inom landet.skall bli

funnit finns skäl här redovisaemellertid ändå det kortVi har att att
anslutningslagstiftningen ihuvudsakliga innehållet i några dedet av

efterhand har anslutits till gemenskapema.länder i Därutöversom
redovisning för tyska anslutningslagen med devi kort denlämnar en

däri med anledning Maastrichtfördraget.ändringar gjorts avsom
nämligen på intressant den ökadeändringar visarDessa sättett

har fått i frågaden tyska förbundsdagen samarbetetbetydelse omsom
Europeiska unionen.i

Danmark2.2.1

innehåller i 20 regel följandedanska grundlagen § lydelse.Den en av

efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder,Beføjelser, som
omfång overlades til mellemfolkeligeved lov i bestemtkan nmrmere

der ved gensidig overenskomst med andremyndigheder, opretteter
af mellemfolkelig retsorden samarbejde.til fremmestater og

författningar hämtatsUppgifterna de nuvarande medlemsstaternas harom
betänkandet EG och våra grundlagar SOU 1993: 14.från
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Bestämmelsen påminner den svenska regeringsformens 10 kap.om
5 Den ingenting gemenskapsrättens ställning isäger Danmark.om

Danmarks tillträdeslag innehåller nio paragrafer. Inledningsvis slås
fast anslutningsfördragen kan ratificeras respektive tillträdas påatt
Danmarks I 2 § befogenheter, enligt grundlagenvägnar. attanges som
tillkommer rikets myndigheter, i den omfattning följer desom av
grundläggande fördragen får överlåtas till gemenskapernas institutio-

slåsI 3 § fast de grundläggande fördragen skall gälla swttesattner.
i kraft i Damnark i den omfattning de enligt gemenskapsrätten är
direkt tillämpliga umiddelbart anvendelige i Danmark. Detsamma
gäller de rättsakter har antagits gemenskapernas institutionersom av
före Danmarks anslutning till gemenskaperna och har offent-som
liggjorts i de Europeiska gemenskapernas tidning. 4 § innehåller en
uppräkning de grundläggande fördragen § innehåller5 ettav m.m.
bemyndigande för vederbörande minister dispensera från inhemskaatt
bestämmelser medborgarskap, bosättning och hemvist i denom
omfattning krävs för uppfylla Danmarks åtaganden enligtattsom

i frågagemenskapsrätten etableringsrätt, utbyte tjänster friochom av
rörlighet för arbetskraft. I 6 § regleras samarbetet mellan regeringen

folketinget. slås tilloch Där början fast regeringen skallatten avge
berättelse till folketinget utvecklingen inom gemenskaperna.överen

Vidare regeringen skall underrätta folketingetsägs att ett utsettav
i fråga förslagutskott till sådana beslut i rådet blir direktom som

tillämpliga i Danmark eller kräver folketingets medverkansom senare
för kunna genomföras. de avslutandeI paragraferna finnsatt tre
bestämmelser lagens ikraftträdande särskilda regler i frågasamtom

och Grönland.Färöarnaom

Folketingets roll beslutsprocesseni

i folketingetDet centrala för EG-frågor marknadsutskottetärorganet
markedsudvalget. Utskottet hade föregångare i deten organ som
tillkom redan år 1961 då Danmark först ansökte medlemskap iom

fungerade forum förEG. Detta överläggningar mellanettorgan som
partierna förhållandet till EG. Sedan Danmarks inträde iom gemen-
skaperna år 1973 marknadsutskottet utskott medär 17ett permanent
ledamöter och antal suppleanter. Den partimässiga sammansätt-ett

återspeglar mandatfördelningenningen mellan partierna i folketinget.
Utrikesministern för regeringens kontakter med utskottet.svarar

minister har också det formella förSamme samordningenansvaret
inom regeringen EG-politiken. I realiteten inställer sig emellertidav
den eller de ministrar skall företräda Danmark vid närmastsom
följande ministerrådsmöte personligen hos utskottet för redogöraatt
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för sina frågor.
Grunden för utskottets ställning finns, har redovisats i 6 §som ovan,

lagen Danmarks inträde i EG. Enligt denna bestämmelse skallom
regeringen underrätta utskottet förslag till beslut i ministerrådetom

antingen blir omedelbart tillämpliga i Danmark eller kräversom som
folketingets medverkan för genomföras. Regeringens skyldigheteratt

folketinget har emellertid utvidgats betydligt och marknads-gentemot
ställning stärkts sedan lagen trädde i kraftutskottets den januaril

Utvecklingen har skett successivt och har fortlöpande1973. lagts fast
på grundval den beretning utskottet årligen till folke-av som avger
tinget.

Regeringen underrättar således marknadsutskottet allanumera om
frågor finns på ministerrådsmötets dagordning. Dettaupptagnasom

kontaktinnebär utskottet kommer i med varje fråga så denatt snartnu
till behandling rådet. Eftersom fråga kan ligga i rådettas upp av en

tämligen lång tid och till diskussionunder vid flera olikatas upp
innan rådet berett fatta frågantillfällen beslut i kan utskottet helaär att

fråganstiden följa utveckling.
föreVidare skall regeringen, förhandlingarna i ministerrådet om

räckvidd, föreläggabeslut utskottet sina planer på hurstörreav
förhandlingarna skall läggas forhandlingsopløeg. Om det då inteupp
finns majoritet i utskottet regeringens förhandlingsuppläggning,moten

regeringen utifrån förutsättningar.förhandlar dessa praxis krävs förI
de enskilda ledamöter i utskottet har negativtröstatattett veto som

partier tillsammans har flertal folketinget.irepresenterar ettsom
Avsikten med regeln nämligen skapa säkerhet för finnsdetär att att

i folketinget för de rättsaktermajoritet skall omsättassom senareen
lagstiftning. Skulle förhandlingarnai dansk det under visa sig att en
aktualiseras avviker väsentligt från den förhand-lösning godkändasom

lingsuppläggningen, får regeringen tillbaka till utskottet och
den situationen. Efter förhandlingarnas avslutandepresentera nya

förelägger regeringen omgående resultatet för utskottet.
Utskottet kan, det finner det meningsfullt, höra andra utskott.om

i miljöfrågor har det blivit fast praxis så sker.Men endast atten
till marknadsutskottet skriftligt med angivande deYttrandet avges av

ståndpunkter. Förutsättningen för detta samrådolika partiernas är att
förslag till rådet i tid före rådsbehand-kommissionens känt godär

ofta fallet miljöområdet.lingen vilket är
pågår i viss diskussion hanteringennärvarande DanmarkFör en om

de frågor hör till det utrikes- och säkerhetspolitiskasomav sam-
Även frågor, liksom frågor till polisiäraarbetet. dessa hör detsom

samarbetsområdet, till behandling marknadsutskottettas uppnu av
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traditionella marknadsfrågor. Inför sammanträdenasätt somsamma
och regeringscheferna i Europeiska rådet kommermed stats- stats-

för frågorministern själv till marknadsutskottet och redogör de som
dagordningen. diskussionen gällerfinns på Vad främstärupptagna nu

danska utrikesnänmden skall spela i dessa frågor.vilken roll den
sammanträder i regel varje vecka åretMarknadsutskottet runt utom

snabbt till hållsi augusti och kan samlas Mötena normaltmöten.extra
måndagartisdagardvs. före ministerrådets sammanträdenpå fredagar,

sammanträdena i regeringens EG-kommitté vilkaoch efter äger rum
Utskottets överläggningar bakompå torsdagar. stängdaäger rum

kan på i den danska utrikes-dörrar. Men dessutom sättsamma som
minister tystnadspliktnämnden ordföranden eller besluta skallatten

närvarande vidför utskottets ledamöter och andragälla är mötet.som
folketinget har kommitflesta bedömare spelaDe är att attense om

framträdande roll i utformningen den danska EG-politiken.aven
anledningarna till detta finnas de partipolitiskapolitiska kanBland de

EG-politikentidvis funnits i Danmarkmotsättningar samt attomsom
minoritetsregeringar.ofta har varit Mångadanska regeringarnade

folketinget har funnit former möjliggör effektivockså att som enanser
för nationella parlamentet iändamålsenlig medverkan det EG-be-och

EG-länder har ibland den danska modellen framställtsandrasluten. I
efterliknas. För fullständighetens skull skallbörmönsterett somsom

danska modellen också har skapat irritationdock den hosnämnas att
främstmedlemssländer. Detta beror på danskarnavissa andra att

ibland har fördröjt beslutsfattandet i rådet.sitt arbetasätt attgenom
förhandlingar har det hänt vederbörandeEfter komplicerade att

varit höra marknadsutskottet i fråganminister har tvungen att nytt
avgörande omröstningen har kunnatinnan den äga rum.

Storbritannien2.2.2

har i till samtliga andra medlemsstater ingenStorbritannien motsats
grundläggande principen där iskriven författning. Den ställetär att

efterföljande ochparlament kan binda parlament ingetinget ett att
harsig domstol eller kompetens prövaannat, att en avorgan, vare

lags giltighet.parlamentet antagen
de Europeiska gemenskaperna thelag 1972 EuropeanI omen

direkt effekt i Storbritan-tilläggs gemenskapsrättenCommunities Act
tolkningsregelbeskrivas innebördnien och vad kan avsom som enges

står ifår inte stifta lag motsättningparlamentet antas attatt somavse
of Appeal 1978gemenskapsrätten. dom Court uttaladetill I en av

Lord Denning när vi gick med iockså den berömde domaren att
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principerskulle följa deviparlamentetbeslutadegemenskapen att som
för EG-företrädedenEG-domstolen varavslagits fast omav
LouisCoombes Ltd cit. imålet Shields .. E.andradenrätten är s.

idomstol artikel 119förklaradepåföljande åroch155 attsamma
eftersåväl föreantagitslagarRomfördraget övertog somsom

Lord Denningemellertidsadeden domenmedlemskapet. I att

medvetetvårt parlamentskulle kommaden dagen när antar enom
ibestämmelse deteller någonRomfördragetmotverkai syftelag att

så,uttryckligenmed det ochi strid sägeravsiktligt handlareller
vårt parla-plikt följavåra domstolarsdetskulle jag atttro att vore
uttryckligtmedvetet ochsådantfrågaOm det inte är ettment om

företrädefördragetdet vår pliktfördraget,motverkande är att geav
Hartley 243.Smith, cit. iLtd ..Macarthysmålet s.

omfångsrik ochförhållandevisanslutningslagenbrittiska ärDen
områden berörsolikadetaljreglerradinnehåller som aven

specialbe-finns radVidaregemenskaperna.inomsamarbetet en
Inledningsviskanalöarna.Nordirland ochstämmelser rörsom

för tillämpanödvändigadefinitionerradinnehåller lagen är attsomen
varigenombestämmelseinnehåller sedanlagen. Lagenförståoch en

förbehållskyldigheter ochbefogenheter,rättigheter,sådanalla -
eller enligtfrån tid tilluppkomnaellerskapade genomannan
föreskrivnaoch förfarandenrättsmedeloch alla sådanafördragen --

enligt fördragen intefördragenenligti ellertid tillfrån somannan -
kunnarättsverkan eller förfåförytterligarebehöver attantas att

i lagar ochoch finnas intagnaskall erkännasStorbritannien,itillämpas
därmed. Genom dennai enlighetefterföljasverkställbara ochvara

då gällande primär-förstås, hela densåvitt kanbestämmelse övertas,
institutioner ochEG:sdittills antagitsalla rättsakterrätten samt avsom

effekt.tillämpliga hade direktellerdirektpå något sätt varsom

Irland2.2.3

infördes efterEG-medlemskulle blimed IrlandsambandI att en
bestämmelsegrundlagenirländskai den1972folkomröstning en

debli medlemkundeenligt vilkenstycke 4artikel 29 trestaten av
vidare:heter detbestämmelsengemenskaperna. I

demedför ogiltighetgrundlagdennabestämmelse iIngen av av
åtgärdereller vidtagnahandlingarföretagnabeslutade lagar,staten

medlemförpliktelsernagrundnödvändigaär som avavsom
ellerför gemenskapernarättskraftförhindrarellergemenskaperna av
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dessas institutioner beslutade regler, företagna handlingar eller
vidtagna åtgärder provision ofNo this Constitution invalidates laws
enacted, done adopted by the State necessitated byacts or measures

obligations ofthe membership of the Communities prevents actsor
enacted, done adopted by the Communities,acts or measures or
institutions thereof, from having the force of law in the State.

Bestämmelsen inte uttryckligen ställning till frågan hurtar om en
konflikt mellan gemenskapsrätt och tillkommen nationellen senare
regel skall lösas. Däremot innebär den bestämmelserna i denatt
irländska grundlagen inte kan åberopas framför gemenskapsrätten.

Den irländska anslutningslagen betydligt kortareär denän som
i Storbritarmien. irländskaDen lagen inleds med bestämmel-antogs en

innehåller definitioner vad med Europeiskase som av som avses
gemenskaperna och fördragen. Där finns också särskilda regler för
hur fördragsändringar och rättsakter antagits och i kraftträttsom
under den tid förflöt mellan undertecknandet anslutningsför-som av

tillträdesdagendraget och skall behandlas. I bestämmelsenästa sägs
de grundläggande fördragen befintliga och framtida rättsakteratt samt

antagits gemenskapernas institutioner skall bindande försom av vara
och del den interna lagstiftningen iutgöra Irland på destaten en av

villkor fastställts i fördragen i fråga. Lagen innehåller vidaresom
regler den inhemska hanteringen sådana lagstiftningsärendenom av

förkrävs genomföra gemenskapsrätten. I lagen finns slutligenattsom
också bestämmelse ålägger regeringen atttvå gånger åreten som om
till och parlamentets två kamrar rapportvar en av avge en om
utvecklingen inom Europeiska gemenskaperna.

Spanien2.2.4

Enligt artikel i93 Spaniens grundlag kan särskild lag beslutasgenom
ingå avtal tillägger konstitutionella befogenheter till inter-som en
nationell organisation eller institution. Denna procedur användes vid
tillträdet är 1985. Enligt artikel 95 internationella avtalär delen av
den nationella rättsordningen så de officiellt publicerats isnart
Spanien. Inga undantag får från föreskrifterna i dem och de fårgöras

ändrasinte heller eller suspenderas i enlighet med deänannat
procedurer avtalen själva tillhandahåller eller enligt folkrättenssom
allmänna regler. dennaDet grundlagsregel i Spanienär utgörsom
grunden för internationella avtals företräde framför nationell rätt.

Själva transfereringen beslutsbefogenheterna till gemenskapernasav
skedde vad i Spanien benämns Leyorgan genom som som en
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lagstiftning.organica, dvs. övergripande I Ley organica den 2en av
augusti 1985 godkändes således Spaniens anslutning till de grund-

fördragen. Därmed ansågs dessa ha i kraft förläggande Spaniensträtt
överlämnades också beslutsbefogenheterdel. och med detta tillI

omfattning följer fördragengemenskaperna i den blev desamtsom av
rättsakter tidigare hade antagits gemenskapernas institutionersom av
bindande för och i Spanien.

särskild kungörelse från den 30 december 1985 med grunder förl en
tillämparegeringen gemenskapsrätten fastslogs i artikeluppdrag att

regeringen, för fullgörande de skyldigheter Spanien1 att av som
påtagit sig sitt inträde i Europeiska gemenskaperna, inomgenom
området för befogenheter får utfärda rättsregler i form lagarstatens av

vissa angivna frågor i syfte dessa till gemenskapsrätten.attom anpassa
bilaga alla de inhemska författningar måste ändras tillI en angavs som

gemenskapsrättens krav alla de direktivuppfyllande samtav som
institutioner måste transformerasutfärdats gemenskapernas vilka tillav

kungörelsen finns bestämmelser inrättaspansk I ävenrätt. attom en
kommission för deputeradekammaren och försenatengemensam

rörande samarbetet i gemenskaperna. I kungörelsen fastslåsfrågor
för uppnå sina mål, efter publiceringenbl.a. kommissionen,att att

dekret utfärdas till uppfyllandeskall del de gemenskaper-ta av som av
Kommissionen skall vidare underrättassekundärrätt. regeringennas av

till sådanagemenskapernas förslag regler kan beröra frågorsomom
inhemska lagstiftningenförbehållna den och skallärsom av rege-

mottagitringen få information denna verksamheten inomsom om
gemenskapernas institutioner vad gäller förverkligandet Spaniensav

Kommissionen skall också underrättasanslutning till dessa. av
regeringen politik inomriktlinjerna för dennas gemenskaperna.om

kommissionen helt nyligen förthar tills ganskaDen gemensamma en
undanskymd tillvaro i Spanien. tycks aldrig ha varit inblandad iDen

inom fåttSpaniens agerande gemenskaperna endast informationutan
sannolikt till tillskrivasi efterhand. Detta kan del det faktumstor att

ända fram till det valet har vilatregeringen starksenaste en
vilket har medfört majoritetens intressemajoritet i parlamentet föratt

hantering gemenskapsfrågomagranska regeringens har varitatt av
för den kommissionens uppgifter harblygsamt. Intresset gemensamma

emellertid ökat. Detta märks bl.a. till medlemmar iattgenomnu
kommissionen har kända och betydelsefulla politiker änutsetts mera

Bestämmelserna kommissionens roll ändras också.tidigare. Detom
kommissionen i framtiden kommer spelakan förväntas attatt en mer

samarbetet inom gemenskapernaaktiv roll i frågor rör änsom som
hittills varit fallet.
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Tyskland2.2.5

Enligt den tyska grundlagen artikel förbundsrepubliken24 kan
överlåta s.k. höghetsrättigheter till mellanfolkliga institutioner.
Bestämmelsen har kompletterats ytterligare. I artikel 25 vidaresägsnu

folkrättens allmänna regler, dvs. vad också brukar betecknasatt som
den folkrättsliga sedvanerätten, del förbundsrättenär ochsom en av

de har företräde framför lagarna och direkt framkallar rättigheteratt
och skyldigheter för bosatta förbundsrepublikens territo-personer
rium. Stadgandet handlar emellertid enbart allmän folkrätt ochom
löser därför inte konflikter mellan gemenskapsregler och tysk
lagstiftning. Den tyska författningsdomstolen har dock beskrivit
gemenskapsrätten överordnad vanlig lag och uttalat den täckerattsom
och undantränger überlagern und verdrängen sådan lag. De vanliga
domstolarna har välja tillämplig lag och, gemenskapsrätten äratt om
tillämplig, den företräde.ge

tyska tillträdeslagen från år innehållerDen 1957 i artikel 1 en
bestämmelse varigenom de grundläggande fördragen med bilagor och
till dem fogade protokoll det samtidigt undertecknade avtaletsamt om

för de Europeiska gemenskaperna bifalls.gemensamma organ m.m.
I artikel 2 stadgas förbundsregeringen löpande skall underrättaatt
förbundsdagen utvecklingen i Europeiska gemenskapernas råd. Iom
den utsträckning inhemsk lagstiftning blir nödvändig till följdsom av

rådsbeslut eller rådsbeslut blir direkt tillämpligt i Tyskland,ett ettom
skall underrättelsen innan rådet fattar beslut. övrigt innehållerIges
lagen bemyndigande för regeringen förbundsdagensmed samtyckeatt
utfärda rättsakter antal angivna områden för genomföraett att
fördragen. Förbundsdagens till rättsaktsamtycke krävs dock inte,en

förbundsdagen inte inom veckor efter det förslag tilltre attom en
rättsakt betraktas brådskande inkommit till förbundsdagensom som
har fattat något beslut eller sitt samtycke.vägraattom ge

lagEn samarbetet förbundsregeringenmellan och förbunds-ny om
dagen i frågor Europeiska unionen har i kraft denrör 1trättsom
november 1993.

inledandeI bestämmelse slås där fast i frågor röratten som
Europeiska unionen förbundsdagen skall medverka för bästa.statens

paragraf framgår förbundsdagenAv inrättarnästa särskiltatt ett
för frågorutskott Europeiska unionen. Förbundsdagen kanrörsom ge

fullmaktdetta utskott utlåtanden i dess ställe. Iatt avge en annan
bestämmelse föreskrivs förbundsregeringen, vid första möjligaatt
tidpunkt, skall lämna förbundsdagen utförlig information alltom som
händer inom för samarbetet i Europeiska unionen kanramen som vara

intresse för Tyskland. Förbundsdagen skall vidare översända allaav
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planer beträffande förordningar och direktiv frånutkast och nya
förbundsdagenEuropeiska unionen till och samtidigt därmed redovisa

gäller för genomförandet. Förbundsdagen skall ocksåden tidsplan som
kommissionenserhålla information Europaparlamentets ochom

till förslagen. särskild bestämmelse slås vidare fastinställning I atten
tillförbundsregeringen, innan den medverkar beslutaatt om nya

förbundsdagen tillfälle sin meningrättsakter, skall sägaattge om
inom vilken förbundsdagen skall ställning måsteförslaget. Den tid ta

förbundsdagen får tillräckligt med tid förså sigbestämmas sättaattatt
förfrågan. Förbundsregeringen skall till grund underrättelsen tillin i

ståndpunkt intagit vid förhandlingarförbundsdagen lägga den deman
inom Europeiska unionen.skettsom
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troliga på3 strukturenDen ett

anslutningsfördragsvenskt

Inledningl

anslutningsfördragens vidbeskrivits uppbyggnadavsnitt 2.1 harI
närvarande pågår inom föranslutningar till EG. Förtidigare ramen

ÖsterrikeFinland,anslutningsförhandlingarna med Sverige, Norge och
anslutningsfördrag med tillhöran-utformningendiskussioner ettom av

å sidanmedlemsländerna i EU och dedokument mellande ena
ä den andra sidan.nyssnänmda EFTA-länderna

kandidatländerna,förs parallellt med de fyraFörhandlingarna även
regeringskonferens visavidessa har sin EU:soch ettvart av egenom

fastställdes förhand-Vid förhandlingarnas börjanmedlemsländer.
headings till visssakområden i olika kapitel chapterlingamas som

med den rättsliga materian i EG systemati-hurdel äröverensstämmer
officiellapubliceras varje halvår alla EG-sprâk iserad denna en

Directory of Communitygällande rättsakterförteckning över m.m.,
force baseras databassytemlegislation in ett gemensamtsom

förhandlingarnaföljande förutsätts slutförsI detCELEX. att
fyra kandidatländerna.beträffande alla de

frågavid de pågående förhandlingarnadrag detI ärstora sammaom
i de tidigare anslutningarna. Ikraftträdan-sakområden tagitssom upp

Maastrichtfördraget har emellertid, framgår avsnitt 2.1,det som avav
medlemskap ianslutningen gäller Europeiskamedfört att numera

anslutningen till samarbetet Kol- ochinnebärunionen. Detta att
område, vid tidigare anslutningarstålgemenskapens regleratssom

regleras iministerrådsbeslut, kommer anslut-särskilt attettgenom
ikraftträdandet såväl Enhetsaktenningsfördraget. Vidare innebär av

kapitelsakområden tillkommer iMaastrichtfördraget att nyasom
avspeglas i iförhandlingarna och eventuellt kommer att texter

miljöpolitiken, det ekonomiska ochfördraget. Exempel detta utgör
utrikes- och säkerhetspolitikensamarbetet, denmonetära gemensamma

inrekring rättsliga och angelägenheter.frågor samarbeteoch om
ocksåpräglas naturligtvis i väsentlig gradanslutningsfördragEtt av

från EG:s regelverk ellersakområden föranleder undantagvilka som
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för särskildablir föremål övergångsarrangemang. Vid tidigaresom
anslutningar har anslutningsfördragen i utsträckning präglatsstor av

infasning i tullunionen och isuccessiv den handels-gemensammaen
inte falletpolitiken. Detta kommer bli i fråga det före-att om nu

stående anslutningsfördraget. Kandidatländerna har långvariga avtals-
med uppnått frihandel mellan sig självarelationer EG och har och EG

för i alla med undantag för vissa jordbruksvaror.stort sett varor
Anslutningsfördraget skall enligt nuvarande tidtabell utarbetatvara

vid förhandlingarnas avslutning i innevarande år. Det skall ocksåmars
till tidpunkt föreligga samtligai anslutning denna autentiska språk,

de officiella nio EG-språken och de nordiskavilket innebär kandidat-
Österrikeländernas språk svenska, finska och norska vad gäller är

redan EG-språk.tyska ett
Anslutningsfördraget också, det färdigförhandlat,skall när är

förunderställas Europaparlamentet parlamentet skall kunnaatt avge
sitt samtycke till Europeiska unionens råd godkänna kandidat-attom

artikel O Maastrichtfördraget. Fördraget skall därefter,länderna
råd fattatsedan Europeiska unionens beslut godkänna kandidat-attom

iländerna medlemmar unionen, undertecknas de avtals-nya avsom
alltså består deslutande som enbart nuvarande medlems-parterna av

och kandidatländerna och inte unionen eller deländerna i unionenav
ratificerasingående gemenskaperna och dessa i enlighet med derasav

förfaranden. innebärkonstitutionella Det anslutningsfördraget måsteatt
godkännas 16 länders parlament.av

Anslutningsfördraget kommer troligen reglera det förhållandetatt att
Ävennågot kandidatland inte kan ratificera fördraget. fördragetom

komma ratificeras samtliga kandidatländer,inte skulle kommeratt av
i kraft fördet dock sannolikt kunna träda övriga kandidatländer.att

har vid tidigare anslutningar befogenhetMinisterrådet i sådantgetts att
justeringarnafall besluta de nödvändiga anslutningsfördraget.om av

Uppbyggnaden svenskt3.2 ettav

anslutningsfördrag

anslutningsfördraget kommer byggasaktuella ungefärDet att uppnu
anslutningsfördraget för Spanien och Portugal. Detsättsamma som

anslutningsfördragblir således troligen för de fyraett gemensamt
medför fördraget tillhörandekandidatländerna. Detta med anslut-att

kommer omfatta sidor.ningsakt och andra dokument 600att ca
vid tidigareAnslutningsdokumenten kommer, liksom anslutningar,

bestå följande olika delar.att av

Anslutningsfördraget mellan de befintliga medlemsländerna och
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Österrike artiklar3-4Finland och caSverige, Norge,

protokollhuvuddelar med bilagor ochAnslutningsakten fem2.

förklaringar,huvudtext och m.m..Slutakten

kommer ha ungefärblir kort ochanslutningsfördragetSjälva att
fördragen avsnitt 2.1.innehåll de tidigare sesomsamma

Även de principiella be-i frågaanslutningsakten kommer om
slutbestämmelser habestämmelser ochinledandestämmelserna att

fördragen avsnittde tidigare seinnehåll och fonnungefär somsamma
sannoliktkommeranslutningsaktendispositionEn2.1.. att utseav

följandeungefär på sätt.

bl.a.principer för anslutningenbeståDel 1 kommer att somav
de medlemsländemasbestämmelsercentralainnefattar om nya

avsnitt 2.1.förhållande till EG-rätten seiskyldigheter m.m.

grundläggande fördragen. Avdelningändringar debestårDel 2 avav
avdelning ändringar ibestämmelser ochinstitutionellainnehållerI

avsnitt 2.1.i fördragen sebestämmelserandra

institutionernas rättsakter. Dettekniska anpassningarDel 3 tar avupp
bilaga delsanpassningar med I,tekniskadelsfråga textär om

avsnittriktlinjer bilaga Il se 2.1. Imedanpassningartekniska
angivande rättsaktensmedräknas rättsakternabilagorna avupp

i Europeiska gemenskapernasdess publiceringoch ochnamnnummer
Official journal.tidningofficiella

de fyra kandidatländerna.Övergångsbestämmelser förinnehåller4Del
anslutningar, mycketvid tidigaretroligen, liksomblirDetta ett

inledsanslutningsakten. Avsnittet medavsnitt iomfattande en
Sedan i olika avsnitt ininstitutionella bestämmelser.föravdelning tas

olika sakområden ikandidatländernaÖvergångsbestämmelser för
för anslutnings-kapitelindelning gällerdenmedenlighet som

23 kapitel med bestämmelserför närvarandeDetförhandlingarna. är
förnämligen de fyra frihetemasakområden,olikafördelade varor,

politikområdenkapital, transport-tjänster och gemensammapersoner,
förbindelser med tredjetullunionen ochkonkurrenspolitik,politik,

samarbets-mångfald andra viktigajordbrukspolitik ochland, en
tillkommitområden ytterligaredekommerområden. Härutöver som

ekonomisk politik ochnämligen främstMaastrichtfördraget,genom
säkerhetspolitik och bestämmelserochpenningpolitik, utrikes- om

förändringar isamarbete. En delpolisiärträttsväsende ochbl.a.
de fortsatta förhand-ske underkan kommakapitelindelningen att

gång.lingarnas
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framhållasDet bör det i anslutningsakt inte finns anledningatt atten
andra rättsakter dem från vilka detän medlemslandet harta upp nya

beviljats undantag, övergångslösningar eller för vilka tekniska
Övergångsbestämmelseranpassningar måste intagitsgöras. i EES-som

avtalet måste särskilt i anslutningsförhandlingarna. Däremottas upp
kan de tekniska anpassningar har gjorts i EES-avtalet för attsom
rättsakterna intagits där skall kunna tillämpas i EFTA-ländernasom
överföras till anslutningsfördraget. En anslutningsakt emellertidger
till skillnad från EES-avtalet inte någon samlad bild den rättsligaav
materia regleras avtalet och det medlemslandetsom genom som nya

i samband med det tillträderövertar avtalet. I stället reglerasatt
övertagandet den rättsliga materian laqcuis communautaireav som-
också framgår redogörelsen i avsnitt 2.1 generellt sättettav av-

inledandede principiella bestämmelserna i anslutningsakten.

Del kommer5 i likhet med tidigare anslutningar innehålla s.k.att
genomförandebestämmelser. l avdelning I upprättandettas upp av
institutioner och avdelning tillämpningen institutionernasorgan, av
rättsakter och avdelning slutbestämmelser.III Det här frågaär om
väsentligen bestämmelser har tagits in i de tidigaretypsamma av som
anslutningsakterna, bestämmelser ikraftträdande, språkt.ex. etc.om

avsnittse 2.1.

Till anslutningsakten fogas bilagor med tekniska anpassningar bilaga
och bilagorI II med olika Övergångsbestämmelser inte harsamt som

tagits in i del förteckningar4 produkter m.m.över
Ett antal protokoll kommer också ingå i anslutningsakten. Föratt

närvarande kan förutses det protokollupprättas Europeiskaatt ett om
investeringsbankens stadga och protokoll de medlems-ett om nya
ländernas i Europeiska kol- och stålgemenskapens fonder.engagemang
Ytterligare protokoll kan tänkas för ellerupprättas fleraettev.
kandidatländer, i fråga vissa produkter eller vissa geografiskat.ex. om
områden.

avsnitt 2.1I redogörs också för den s.k. slutakten har harsom
i samband med tidigarede anslutningarna.upprättats Också i samband

med EES-avtalet har sådant dokument Detupprättats. är väsent-ett
ligen fråga dokumentation vilka avtalsdokumentom en av som
föreligger och vilka förklaringar från avtalsparternaavgettssom var
och för sig eller i vissa fall En överenskommelsegemensamt.en om
de medlemsländernas till information och konsultationrätt undernya
tiden mellan undertecknandet anslutningsfördraget och tillträdetav
kommer också sannolikt fogas till slutakten.att

I samband med medlemslands tillträde brukar de grund-ett nytt



troliga strukturenDen 55SOU 1994: 10

huvudsakliga alla dittillsläggande fördragen och den delen antagnaav
publiceras i specialutgâva Special Edition Europeiskarättsakter en av

tidning på det medlemslandets språk.gemenskapernas nya

Slutsatser3.3

anslutningsfördragetall anledning det kommande medVi har att tro att
mfl. kandidatländer i huvudsak kommer uppbyggtSverige att vara

de tidigare anslutningsfördragen. Vi kan intesätt attsamma som se en
anslutningsfördraget medföra någrasådan struktur på skulle särskilda

lagstiftningvårt förslagproblem det gäller till övergripandenär en om
Sveriges anslutning till EU.
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konstitutionella4 De
förutsättningarna för svensken

anslutning

frågor aktualiseras vid medlemsskap ikonstitutionella EUDe ettsom
Grundlagsutredningen införutförligt redovisats EG i betänkan-har av

i departements-och våra grundlagar SOU 1993:14det EG samt
förslag till alternativpromemorian Våra grundlagar och EG Ds-

regeringenSedan dessa förslag remissbehandlats har i1993:36.
förslagöverlämnat proposition till riksdagen meddecember 1993 en

grundlagsändringar inför svenskt EU-medlemskaptill prop.ett
hithörande frågor ytterligare belyses. Vi skall därför199394: 14 där1

för de konstitutionella förut-endast lämna kort redogörelsehär en
tillsättningarna för anslutning EU.en

behandlas Sveriges förhållande till andraI 10 kap. RF Därstater.
fast överenskommelse med eller medslås till början statatt annanen

Därefter reglerasmellanfolklig organisation ingås regeringen l §.av
godkännande krävs för regeringen skalli vilka fall riksdagens att

central betydelse i sambandsådan överenskommelse 2 §. Avingå en
anslutning till den bestämmelse gällermed svensk EU är somen

mellanfolklig organisationbeslutanderätt till 5 §.överlåtelse av

Riksdagens godkännande fördrag4.1 av

regeringen skall fâ ingå internationell överenskommelseFör att en
enligt riksdagens godkännande i två fallkrävs 10 kap. 2 § RF

överenskommelsen förutsätter lag ändras eller upphäves ellerattom-
i övrigt gäller i vilket riksdagenlag stiftas eller den ämneatt omny

första fall gäller särskildskall besluta stycket. I dessa att om
för riksdagsbeslut förutsättes, skallordning föreskriven detär som

överenskommelsenordning iakttagas vid godkännandet avsamma
andra stycket.

vikt tredjeandra fall om överenskommelseni är störreäven av-
stycket.
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internationell överenskommelseriksdagen godkännerNär en som
dengrundlag ändras skall godkännandet, ändringenförutsätter att om

form föreskriven för grundlagsändring.vidtagits, ske i deninte ärsom
grundlagsändring fordrassidan den också harOm å andra som
lämna sitt godkännande endastbeslutats, kan riksdagen ettgenom

fördrag mellan Sverigeinnebär således och EU:sbeslut. Det att ett
medlemskap i vilket förutsättersvenskt EU, grund-medlemsstater om

enligt tredjegodkännas riksdagen 2 § stycketlagsändring, kan utanav
beslutsförfarande efter det de grundlags-särskilt kvalificeratnågot att

har beslutats.ändringar krävssom

Överlåtelse beslutanderätt4.2 av

EG-samarbetet och inter-avgörande skillnaden mellanDen annat
EG medlemsstaterna överlåter delarsamarbete inomnationellt är att

till institutioner-fatta beslut desina befogenheter att gemensammaav
inom gemenskaperna brukaranvänds detMed det språkbruk somna.

från del sin suveränitet föravstårmedlemsstaternaheta attatt en av
detta förhållande,i rådet.den Deti stället ärutöva gemensamt att

gemenskaperna,beslutsbefogenheter tillöverlåter utgörstaterna som
utveckla rättsordninggrunden för EG kunnatatt en egen som

i allmänhet.från internationellviktiga punkter skiljer sig rätt
konstitutionella effekternautlösa deDen handling kan sägas avsom

beslutsbefogen-överlåtelsemedlemskap just medlemsstatensärett av
regeringsform har sedan tidigarevårheter till gemenskaperna. I

imöjligt begränsadfunnits bestämmelse gjort det atten som
till bl.a. mellanfolkligomfattning överlåta beslutsbefogenheter

emellertid konstateraorganisation 10 kap. § Man kan5 RF. att ett
överlåts iinnebär beslutsbefogenheterEU-medlemskap störreatt

Regeringenhittills har medgett.omfattning vad regeringsformenän
tillöverlämnats riksdagenockså i den proposition nyligenhar som

svenskt EU-medlemskapförslag till grundlagsändringar införmed ett
första medi kap. införs styckeföreslagit det 10 5 § RF nyttatt ett

tillför överlåtelse beslutsbefogenheter just EG. Densärskilda regler av
innehåller inte några begränsningar i sak för vilkaföreslagna regeln

förslås beslut sådanriksdagen får överlåta. Vidarebefogenheter att om
kvalificerad majoritet vidockså skall kunna fattas medöverlåtelse ett

föreslagna första stycket i 10 kap. 5 § RF harenda tillfälle. Det nya
följande lydelse:

beslutanderätt till Europeiska gemenskapernakan överlåtaRiksdagen
fri- och rättighetsskydd detdessa har motsvarandeså länge ettsom

regeringsform och i den europeiska konventioneni dennasom ges
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angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna. Riksdagen beslutar sådan överlåtelse beslut,om genom

minst fjärdedelar de röstande förenar sig. Riksdagenstrevarom av
beslut kan också fattas i den ordning gäller för stiftandesom av
grundlag.

Regeringens förslag innehåller också övergångsbestämmelseen av
innebörd beslut överlåtelse i samband med svensk anslutningatt om en
till får fattasEU med enkel majoritet. Skälet för det fråganär att om

svenskt medlemskap i EU skall folket iavgöras folkom-ett av en
röstning. Det har därför inte böra komma i fråga därutöveransetts att
kräva kvalificerad majoritet i riksdagen för beslut godkännaett att
fördraget.

4.3 Införlivande EG:s existerande regelverkav

Under remissbehandlingen förslagen till grundlagsändringar harav
fråga också uppkommit det kräver särskilt grundlagsstödettom att
införliva EG:s existerande regelverk med svensk Hovrättenrätt. över
Skåne och Blekinge anförde således det ligger i sakensatt natur att
den föreslagna lydelsen 10 kap. 5 § RF också undanröjernya av
tidigare konstitutionella hinder med den svenska införlivaatt rätten
sådan sekundärrätt redan beslutats enligt kompetensför-som samma
delningsprinciper. Juridiska fakultetsnänmden vid Lunds universitet
uttalade en överlåtelse beslutanderätt grundar kompetensatt av att
fatta beslut kan inte ha retroaktivgärna verkan. Godtagandenya men

tidigare beslutade sak för sig.är Samtidigt måste detav normer en
erkännas godtagande mycket omfattande befintligtatt ett ettav system

rättsregler med inomstatlig giltighet till sina konsekvenser fulltärav
jämförbart med omfattande överlåtelse beslutanderätt. Ett sådanten av
godtagande bör ha grundlagsstöd.

Regeringen har i propositionen med förslag till grundlagsändringar
inför svenskt EU-medlemskap uttalat denett det anförtsatt attanser
goda skäl för grundlagsstöd för införliva EG:s existerandeatt attge
regelverk. I regelverket innefattas EG:s primär- och sekundärrätt,
fördrag med tredje land EG-domstolens praxis utbildadesamt genom
principer. I denna rättsliga materia ingår därmed enligt regeringens
bedömning också måste ha konstitutionell valörnormer som anses
prop. l99394:1l4 26. För tydlighetens skull har regeringens.
därför föreslagit det uttryckligen i övergångsbestämmelsenatt anges
till l0 kap. 5 § RF den det gällernär anslutning tillatt EUen
inbegriper anslutningens båda sidor, såväl övertagandet redanav
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beslutsbefogenheter föröverlåtelseEG-rättexisterande avsom
framtiden.

till EG-rättenFörhållandet4.4

gemenskapsrättensprinciper förvissautvecklatEG-domstolen har
betydelse föravgörandenationelltill ärförhållande rätt attavsom

medlemskap. gällerDeteffekternakonstitutionelladebedöma ettav
delbetydandeinnebärtillämpbarhet,direktprincipen att ensomom

internamedlemsstaternasdelautomatisktEG-rätten utgör avenav
vissa gemenskaps-innebäreffekt,direktprincipen atträtt, somom

eller skyldigheterrättigheterfall grundari andrareglerrättsliga även
myndigheterandradomstolar ochinförkan åberopasenskildaför som

företrädegemenskapsrättensprincipenmedlemsstaternai samt om
domstolar skallnationellainnebärnationellframför rätt, attsom

den stridandeframförregelgemenskapsrättsligtillämpa motenen
författningsbestärnmelse.intern

EU-medlemsskapinförgrundlagsanpassningenDiskussionen ettom
företrädefrågan EG-rättenskringkretsat justgradi höghar om

ingår i den EG-rättprincipdennaEftersomnationellframför rätt. som
tillansluter sigSverigesvenskmedinförlivas rätt,kommer att om

företräde,EG-rättensprincipenkommer oavsettgemenskaperna, om
del denanslutningeninnebörd, utgörasin attnärmare en avgenom

med-emellertid påprincip vilarrättsordningen. Dennasvenska
finns således fråneller Detuttryckligalemsländernas accept.tysta

medlemsländerna frånhindraringetsynpunktprincipiell attsom
ordning.denna Detåterta sinellermodifieratillsammans accept av

EG-rättensprincipenlämpligtinte bedömtsdärförhar att omsom
199394:regeringsformen seuttryck itillföreträde kommer prop.

20.114 s.
företrädeEG-rättensfråganväl hävdaslikadessutomkanDet att om

hierarkiskabestämmelsersEG-rättsligafrågamindreär omen
tillämpligavalfråganationella reglertillförhållande än avomen

med-utgångspunkt kräversådanfrånrättsregler. Settnationella etten
ikonstitutionellt nytänkande dennaegentligtnågotEG intelemskap i

fråga.
anslutnings-det iinte hindrai och för sigskulleRegeringsformen att

framförskall gällaregelverkföreskrivs EG:suttryckligenlagen att
emellertid inteskullebestämmelsesådanEnsvensk rätt.annan

bestämmelsernalokutionellernågot äninnebära attannat omenmer
skulle såledesföreskrivet. Denvad ärskall gälla oavsett som annars

principlyfter fram dendenbetydelseha någon äninte att omannan
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företräde ingår i det regelverk övertas anslutnings-som som genom
lagen. Från dessa utgångspunkter sådan bestämmelseär inteen
nödvändig och knappast önskvärd. Vi återkommer till denna fråga
under avsnitt 5.3.

4.5 EG-domstolens ställning

En EG-domstolens viktigaste funktioner tillär attav attse gemen-
skapsrätten tolkas och tillämpas enhetligt. EG-rätten tillämpas ju, i sin
egenskap nationell nationellarätt, myndigheter. Förav attav
tillgodose behovet gemenskapsrätten tolkas och tillämpasattav
enhetligt i medlemsstaterna finns regel i artikel i177 Romfördrageten

nationell domstol skall tillämpa EG-regel innanatt denom en som en
målet kan, eller i vissa fall skall, inhämtaavgör förhandsavgörande

från EG-domstolen hur regeln skall tolkas. Bestämmelsenom avser
inte enbart förhandsavgörande avseende tolkningen fördraget ochav
olika rättsakter utfärdats EG:s institutioner giltig-ävenutansom av
heten sådana rättsakter.av

Bestämmelserna förhandsavgörande fakultativa för domstolarärom
i lägre instans, dvs. besked får begäras, domstolen detom anser

förnödvändigt den skall kunna döma i målet. EG-domstolen haratt
i sin rättspraxis slagit fast nationella domstolar saknar behörighetatt

förklara EG-rättsakt ogiltig. Mot bakgrund denna EG-dom-att en av
stolens exklusiva behörighet ogiltigförklara EG-rättsakter kanatt
således domstol i lägre instansäven i praktiken skyldigen attvara
inhämta förhandsavgörande, den sig inte sådantutan ettom anser
avgörande kunna ställning till påstående ogiltighet. Dom-ta ett om
stolar i sista instans däremot skyldiga inhämtaär förhands-att
avgörande, saken sådan tolkningär gemenskapsrätt måsteattom en av
ske för den skall kunna avgöras.att

finns ingaDet bestämmelser i Romfördraget hur den frågandeom
domstolen förhållaskall sig till förhandsavgörande från EG-dom-ett
stolen. EG-domstolen har dock i sin rättspraxis slagit fast denatt

Ävennationella domstolen blir bunden avgörandet. denav om
nationella domstolen således bunden EG-domstolensär tolkningav av
gemenskapsrätten, det fortfarande den nationellaär domstolens uppgift

ställning till de konkreta omständigheterna i målet ochatt att ta att
dessa faller in under EG-regeln sådanavgöra den tolkats EG-om av

domstolen.
Institutet med förhandsavgörande såvitt giltigheten EG:savser av

rättsakter och tolkningen dessa har inte komma i konfliktansettsav
med bestämmelserna i kap.11 RF 199394:114prop. 27 f.s.



konstitutionella förutsättningarna SOU 1994: 1062 De

Slutsatser4.6

riksdagens god-till kräveranslutning EUSverigesfördragEtt om
också vissaförutsätteri EUmedlemskapsvensktkännande. Ett

dessa grundlags-beslutatriksdagen harSedangrundlagsändringar.
kvalificeratnågotfördragetgodkännariksdagenkanändringar utan

beslutsförfarande.
10 kap. § RFändringen 5föreslagnaregeringendenGenom avav

till EG:sbeslutsbefogenheteröverlåtaför Sverigemöjligtblir det att
i kräver. Enmedlemsskap EUomfattningi deninstitutioner ettsom

bestämmelse i lagensärskildkan skeöverlåtelsesådan omgenom en
och sekundärrättbefintliga primär-EG:sanslutning till EU.Sveriges

anslutningslagen.bestämmelser istödmedocksåkan övertas av
skall detmedlemskap i EUsvenskt avgörasEftersom frågan avom

grund-riksdagen, sedanfolkomröstning kanfolketsvenska genom
övergångsbe-tillämpningkraft, mediharlagsändringarna trätt av

med sedvanliganslutningslagen§ RFtill 10 kap. 5stämmelsen anta
majoritet.enkel
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Överväganden5

Övertagande5.1 fördragen ochav
sekundärrätten

Gemenskapsrätten består först främstoch de grundläggandeav
fördragen, den s.k. primärrätten. Till EG:s sekundärrätt hör de
rättsakter med stöd primärrätten antagits EG:s institutioner.som av av
Hit räknas i första hand förordningar, direktiv och beslut ärsom av
bindande Härtill kommer också andra icke bindandenatur. rättsakter,

rekommendationer eller yttranden vilka kan ha betydelse försom att
förstå EG-rätten. Stora delarrätt primärrätten och sekundärrättenav

direkt tillämpbarär i medlemsstaterna.rätt Vid anslutning till EUen
måste och lojalt tillämpa det vid tillträdestidpunktenstat accepteraen
existerande regelverket, såvida inte har kommit någotöverensman om

i anslutningsfördraget. Härigenom blirannat medlemsstaten ny
jämställd med de existerande medlemsländerna såvitt denavser
existerande EG-rätten.

De villkoren för Sverigesnärmare medlemskap i EU kommer att
läggas fast i det anslutningsfördrag håller på förhandlas fram.attsom
För Sverige skall kunna leva till de förpliktelseratt anslut-upp som
ningsfördraget med all sannolikhet kommer föreskriva krävsatt
emellertid, med hänsyn till vårt dualistiska någon formsynsätt, av
nationell lagstiftning för införliva det gemenskapsrättsliga regel-att
verket med svensk Vi skall i det härrätt. kapitlet redovisa vår
uppfattning hur denna bör ut.om se

5.1.1 De grundläggande fördragen

De grundläggande fördragen kan gemenskapernassägas konstitu-vara
tion. De gemenskapernas institutionerupprättar och institutionernager
deras befogenheter.

Till de grundläggande fördragen hör givetvis de konstituerandetre
fördragen; Romfördraget, Kol- och Stålfördraget Euratomfördra-samt

Övriga grundläggande fördrag de fördrag innehållerget. är tilläggsom
till eller ändringar i de ursprungliga fördragen. Bland dessa övrigatre
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ochEnhetsaktenanslutningsfördragen,olikademärksfördrag t.ex.
svenskainförlivas med densåledesskallMaastrichtfördraget. Dessa nu

nationella rätten.
innehålletinförlivaförmetodertvå olikafinns detTraditionellt att

skeDet kannationellmed rätt.överenskommelseinternationelli en
inkorporeringVidinkorporering.ellertransformation genomgenom

Viddelagstiftning är.svenskin iavtalsbestämmelserna somtas
svensktillavtalsbestärnrnelsernaskrivsdäremottransformation om
brukarspråkbrukdetsystematik ochdenmedförfattningstext som

enligt vårdetfalldettaI ärlagstiftningsarbete.svensktianvändas
deinförlivaförformsig någontänka attomöjligtmening att annan

inkorporering.svenskmed änfördragen rättgrundläggande
anslutningsfördrag kommeri sittSverige attfrånutgåkanMan att

så fallskulle ifördrag. Dettatidigareunionensallatillsigansluta
iskulle räckadetutgångspunkter,juridiska attstriktfrånbetyda att,

anslutnings-svenskadetföreskrivaanslutningslagensvenska attden
skullebestämmelsesådanGenomSverige.gälla iskallfördraget en

sekundärrättendelendenför ävenochfördragövrigaockså
skallanslutningsfördragetde enligteftersomsvenski rättinkorporeras

Sverige.itillämpas
ochminimalistiskstriktsådanemellertidmening börvårEnligt en

iväljas. börinte Detlösningsvårbegripligspecialisterandraför än
fördragframgå vilkaanslutningslagensvenskadendirektstället av

godalösning talarsådanSverige. Förigällandeblir rätt ensom
tydligtanslutningslageni attintressetskäl ochpedagogiska att ange

nationellasvenskadendelfördragen utgörgrundläggandede aven
rätten.

skallfördragensigställakunde ärsedanfrågaDen omman
i denvaldedelar. T.ex.vissabara ielleri sin helhetinkorporeras man

till de delarinkorporeringenbegränsatillträdeslagendanska somatt
anvendelige.umiddelbartvar

inkorporeraselektivtvanskligtdetbedömningvår är attEnligt
endasturvaletsärskilt, gör attgällerDettafördragen. genommanom

Eninkorporeras.skallbestämmelserdeordalagi allmänna somange
föredrameningvårenligtfördragen är attinkorporeringgenerell av

nämligenDetresultatet.korrekta ärjuridiskttill detlederoch mest
enligt EG-hareffekt demed deninkorporerasreglernaangeläget att

tillledaför sigi ochkan attmindre. Dettaellervarkenrätten, mer
tillfrån tidsvenskai den rättenolikafåbestämmelser kanvissa status
harinnebörd dejust denmetodfår med dennareglernaMenannan.

nationelladendelalltiddettaoch sättutgörEG-rättenenligt aven
inkorpo-lösningenkorrekta är attdärför denVi mestatträtten. anser
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fördragen i deras helhet med tillhörande bilagor och protokoll.rera
torde också bäst deDetta förpliktelser Sverige åtar sigmotsvara som

medlem i EU.
sådan åtgärd,Genom alltså innebär all prirnärrättatten som

införlivas med svensk kommer hela det regelverk gäller förrätt, som
samarbetet inom EU gälla här i landet. Reglerna kompetens-att om
fördelningen mellan medlemsstaterna och gemenskapen blir således
gällande och någon uttrycklig bestämmelse överlåta besluts-attom

tillbefogenheter EG:s institutioner skulle inte behövassträngt taget
eftersom detta följer direkt fördragen jfr dock avsnitt 5.2 där vi,av

motiverardetta, särskild bestämmelse överlåtelse.trots en om
Bestämmelserna EG-domstolens kompetens följer direktom av
fördragen och vi behöver inte några särskilda regler det. Någraom
regler direkt tillämplighet, direkt effekt, företräde framförom
nationella bestämmelse behövs heller inte eftersom dessaosv.
principer också härledaskan direkt fördragen avsnittse 5.3.ur

Sekundärrätten5.1.2

rättsakter EG:s institutioner utfärdarDe med stöd bemyndigan-som av
den i de grundläggande fördragen betecknas sekundärrätt. Enligtsom

i Romfördragetartikel 189 skall Europaparlamentet och rådet
rådet och kommissionen för fullgöra sinagemensamt samt att

uppgifter således utfärda förordningar fattaoch direktiv, beslut samt
rekommendationer eller yttranden. förordningEn skall enligtavge

artikel ha allmän giltighet189 och bindande i sin helhet ochvara
tillämplig i alla medlemsstater.direkt Direktiv enligt artikelär samma

frågabindande i det resultat skall uppnås överlämnarom som men
medlemsstaterna välja form och metod för detta. beslutEtt skallatt

bindande i sin helhet för dem det riktar sig till medanvara som
rekommendationer och yttranden inte skall bindande.vara

Uppräkningen rättsakter i artikel inte189 uttömmande.ärav
Förutom de där nämnda rättsakter har det årentyperna av genom
utvecklats mängd andra. gäller riktlinjerDet ocht.ex.en program

förinte bindande någon utomstående kanärsom men som vara
bindande för det utfärdat dem. Om kommissionent.ex.organ som
utfärdat riktlinjer för hur den själv denskall övervakarnär attagera
enskilda följerföretag EG:s konkurrensregler, företagen kunnaanses
förlita sig på kommissionen verkligen följer dessa riktlinjer ochatt
inte ingriper förfaranden den själv förklarat den inte skallmot attsom

Ävensig för. sådana ickeintressera bindande rättsakter kan på så sätt
effekt.få i hög grad styrandeen
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den form rättsakt valts dessinte hellerfallvissaI motsvarar somav
sådan detaljrikedom detibland präglasdirektiv kaninnehåll. Ett attav
myndigheterna i frågatill de nationellavalmöjligheterfålämnar om

innehåll, inte tilldirektiv till sittsådantgenomförandet. Ett änär om
förordning. Samtidigt kanrättsverkningar,sina närmast enen

formenallmängiltighet dengång sakna dennågonförordning som
inriktad på regleradå i stället i realitetenFörordningenkräver. är att

innehåll beslut. EG-därför till sittfall ochindividuella närmastär ett
från hur rättsaktfall valt bortsei antaldomstolen har attett en

innehåll målen 16tagit fasta dess seoch i ställetbetecknats t.ex.
Producteurs de FruitsNationale desConfédération1762,och et

ECRRådet; [1962] 471...Légumes
Även teoretiskåtminstonegällersekundärrätteni fråga som enom -

införliva denna med svensksigkan tänkautgångspunkt attatt man-
inkorporering. Valettransformation ellerantingenrätt genomgenom

beträffandekomplicerat denågot någotemellertid här änär mera
bestämmelser artikelRomfördragetsBådegrundläggande fördragen.

tillämpas ochrättsakter skallde olikahur189 typerna avom
EG-domstolen utveckladeoch demedlemsländernaigenomföras av

utvecklade metoder-hittillsmedför dedirekt effektprinciperna attom
överenskommelser med svenskinternationella rättinförlivaför attna

Några andrasammanhang.i dettahållet ininte helt och passar
metod väljsbuds, deninte tillå sidanmetoder står andra sommen

sekundärrätten kanmedföraanslutningslagmåste i svensk atten
har enligt EG-rätten.effekter denmed dehär i Sverigetillämpas

frågarättsakter detslagsvilka ärskiljer sig beroendeProblemen

om.
bindande i sin helhetgiltighet,Förordningar skall ha allmän vara

anslutningEfter svenskalla medlemsstater.direkt tillämpliga ioch en
kunnahar beslutatsredanalla förordningarmåste såledestill EG som

påmyndigheteroch andradirekt våra domstolartillämpas sammaav
visserligengällerEnligt EG-rättennationellaandrasätt normer.som

internnationellfår tillförordningar inte rättomsättas genomatt
sin EG-ialla medlemsstaterskall gälla ilagstiftning deattutan
införs iförordningarnaintehindrar emellertidrättsliga form. Det att

nödvändigt.detanslutning. tordevid Tvärtomnationell rätt varaen
införasdeEG-rättsliga form börde gäller i sinåstadkommaFör attatt

förordningarnabeslutadeordalydelse. redanenligt sin Desvenski rätt
svenskidärför inkorporerasbör rätt.

annorlunda. TillförhållandetemellertiddirektivenfrågaI är enom
framhar beslutatsalla de direktivsåledes beaktasbörjan måste att som

då ochprincip redansvensk anslutning till EU iförtidpunktentill en -
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just det EG-rätten föreskriver skall hasätt eller påomsatts vara-
till inhemska föreskrifterväg i den mån såomsättas har befunnitsatt

nödvändigt. Direktiven skall, framgått, bindande i frågasom vara om
det resultat skall uppnås. Men det har överlämnats medlems-som

själva välja form och metod för detta. Valet metod blirstaterna att av
här beroende hur direktivet utformat. Här de traditionellaärav passar
införlivandemetoderna väl in i bilden. Ofta direktiv s.k.är av
ramlagskaraktär. Den lämpligaste tekniken då användaär att trans-
fomiation, dvs. omarbeta dem till svenska författningar. Inte sällanatt
kan dock direktiv så detaljerade knappast någon metodattvara annan

tillstår buds inkorporera dem sådanaän i svensk Oavsettatt rätt.som
hur mådärmed förhålla sig emellertid införlivandetär direktivenav

fråga inte kan lösas generellt anslutningslag.en som genom en
Införlivandet olika direktiv får i stället ske dettyper attav av genom
utfärdas lagar och andra författningar på respektive sakområde som
berörs direktiven.av

Bilden kompliceras emellertid direktiv likväl, de inte harattav om
blivit införlivade med nationell rättsordning eller har blivit felaktigt
införlivade med den nationella rättsordningen, under vissa förut-
sättningar kan ha direkt effekt och skapa rättigheter för dem de berör.
Problem kan alltså uppstå, Sverige någon anledning skulle haom av
förbisett direktiv eller missförstått dess innebörd.rätta Vi måsteett
därför, för säkerställa dessa rättsliga effekter, också beträffande deatt
redan beslutade direktiven till de kan gällande i Sverigegörasattse
i sådana fall. Våra etablerade införlivandemetoder inte heltpassar
den situationen. måsteDet emellertid, det gälleräven när direktiven,
bli fråga inkorporering. Vi vill dock framhålla den regleringattom en

vi föreslår skall ske anslutningslagen inte detersättersom nu genom
genomförande direktiven i det svenska rättssystemet bör skeav som
på vanligt lagarsätt och andra författningar utfärdasattgenom
respektive sakområden. Det beträffande direktiv gällersagtssom nu
i huvudsak beslut riktade till medlemsländer.även

I fråga rekommendationer och yttranden gäller däremot i principom
de inte kan tilläggas någon direkt effekt eller någon bindandeatt

verkan. kanDäremot dessa rättsakter ha betydelse förtyper attav
förstå den innebördenrätta EG-rätt. Det emellertidärav amian
vanskligt med bestämdhet uttala sig vilken betydelse sådanaatt om
rättsakter kan få i det enskilda fallet, frågan skulle komma underom

ÄvenEG-domstolens prövning. dessa rättsakter bör därför inkorpore-
anslutningslagen.ras genom

För på resolut och entydigt med svensksätt införlivaatt ett denrätt
EG-rätt finns vid svenskt inträde föreslår vi såledesettsom samman-
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fattningsvis inte bara förordningarna, alla de rättsakteratt utan som
har beslutats EG:s fram till tidpunkten för svenskav organ en
anslutning till skallEU inkorporeras i svensk rätt.

vi tidigareSom har framhållit kommer det anslutningsfördragetav
framgå i vilken omfattning den redan beslutade sekundärrättenatt skall

gälla här landet.i skulleDet således från strikt juridisk utgångs-en
punkt kunna tillräckligt inkorporera anslutningsfördraget iattvara
svensk för den redan beslutaderätt sekundärrätten skall bli gällandeatt

Åsvensk nationell andra sidanrätt. det angeläget inteär baraatt
jurister, specialiserade på EG-rätt, får vissa möjligheter med hjälpatt

anslutningslagen få uppfattning vad blir gällande svenskav en om som
Vi såledesrätt. för tydlighets skull i särskildattanser man en

författningsbestämmelse bör den redan beslutade sekundär-attange
skall gälla här i landet.rätten
kundeDet möjligen hävdas sådan bestämmelse skulle föraatt en

onödigt långt och den riskerar leda till missförstånd. Kanskeatt att
kunde någon få intrycket direktiv inte direktäratt t.ex. ett som
tillämpligt inkorporeringen skulle igälla Sverige enligt singenom
ordalydelse. Det naturligtvis inte avsikten.är Vad bestämmelsen säger

rättsakterna skall gällaär här i landet, och anslutningenatt tillgenom
fårEU de den giltighet och den betydelse de har enligt EG:s egen

rättsordning. För undvika risken för missförstånd föreslår vi dockatt
det i lagen uttryckligen rättsakterna skall gälla härsägs i landetatt att

på det följer fördragen.sätt som av
följdEn vårt förslag alltså direktiv inteär vidare bliratt utanav

gällande svensk enligt sin ordalydelse.rätt Sådana rättsakter kan
således, de inkorporeras iäven svensk aldrig fårätt,om annan
betydelse här i landet vad de har i de andra medlemsländerna.än Vad

händer alltså vårär nationella kommerrätt innehållaatt vissasom att
rättsliga regler vilkas betydelse påtyper i andrasättav samma som-

medlemsstater kan något oklar. Det emellertid ofrånkomligtärvara-
och, paradoxalt alldeles exakt införliva EG-rättsätt medett attnog,
svensk Som vi har framhållit kanrätt. betydelsen dessa reglerav
också komma ändras till följd främst avgöranden EG-att av av
domstolen. I sådant fall kan det fördel tydligt markeraett attvara en

reglerna redan gäller här i landet och möjliga tillämpa i likhetatt är att
med nationell rätt.annan

Överlåtelse5.2 beslutanderättav

Ett utmärkande drag för samarbetet inom EG medlemsstaternaär att
inom de områden samarbetet har avstått från påattsom avser egen
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beslut lagar och förordningar och andra åtgärderhand fatta om som
för uppnå syftet med samarbetet och i ställetbehövaskan utövaratt

beslutsbefogenheter inom EG:s institutioner. Dennadessa gemensamt
främst i Romfördraget,princip härledas från artikel 189kan ävenmen

intresse iartikel och 12 kan denna innebörd. Av detta5t.ex ges
också där s.k. subsidaritets- ellersammanhang artikel 3 b denär

slås fast.närhetsprincipen numera
anslutningsfördraget med kommer vi åtaratiñcera EUGenom att att

omfattningöverlåta beslutanderätt till gemenskaperna i denatt somoss
de grundläggande fördragen vid tidpunkten för anslut-krävs enligt

fråga vi skall ställning till hur dennaningen. Den ärtasom nu
faktiskt skall överlåtas till gemenskaperna.beslutanderätt rent

föreslagna lydelsenregeringen i propositionen 199394:1l4Den av
första stycket överlåtelse beslutanderätt10 kap. 5 § RF säger att avav

riksdagen, förstagemenskaperna skall ske beslut dvs. itill genom av
lag. den föreslagna övergångsbestämmelsen tillhand Avgenom

i kap. § framgår detta beslut, sedan folkom-stadgandet 10 5 RF att
frågan har kan fattas med sedvanlig enkel majoritetröstning i ägt rum,

i riksdagen.
redan har konstaterat grundar sig kravet medlems-viSom att

skall avstå beslutsbefogenheter till gemenskaperna påstaterna
fördragen. föreskriver såledesi de grundläggande Dessainnehållet att

skall fatta beslut behövs för säkerställagemenskaperna de att attsom
fårfördragen uppnås. Vissa dessa beslut allmän giltighetsyftet med av

denna ordningblir direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Föroch att
givetvis medlemsstaterna avstår frånkunna fungera väl krävsskall att

föreskrifter på områden.dessabeslutaatt egnaom
föregående avsnitt föreslagit alla de grund-har iVi närmast att

gemenskapernas sin kompetensläggande fördragen som ger organ
särskild bestämmelse iinförlivas med svenskskall rätt genom en

fog hävdas vi därmed faktisktanslutningslagen. Det kan med att rent
till gemenskaperna i den omfattningöverlåter beslutanderättockså som

innebördeneftersom just del dekräver dettafördragen är en av av
rättsordning. Sett från sådangrundläggande fördragen enligt EG:s en

särskildskulle det inte behövas någon bestämmelse iutgångspunkt
tillöverlåta beslutanderätt EG:sanslutningslagen att organ.om

Överlåtelsen fördragen.följer av
medlemsstaternaockså har framhållit det faktumviSom är att

fatta beslut till debetydande del sina befogenheteröverlåter attaven
emellertid främst skiljer samarbetetdetorganen somgemensamma

justinternationellt samarbete. Vidare detfråninom EU ärannat
beslutsbefogenheter till deÖverlåtelsen gemensamma organen somav
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medlemskap ieffekterna EU.konstitutionelladeutlöser ettav
Överlåtelsen viktig och avgörandebeslutanderätt såledesär enav

anförts avsnittskäl har ii EU. Devid medlemskapåtgärd ett som
olika fördragen uttryckligenvarigenom debestämmelse5.1.1 för en
också för den fråga vihar giltighetsvenskinförlivas med rätt nu

bakgrund den överlåtelsedennaVibehandlar. attmot avanser
följer med-till debeslutanderätt ettgemensamma organen som av

i författningsbe-komma till uttryckockså börlemskap i EU en
från strikt juridiska utgångspunktersådanstärnrnelse, trots att en

uttrycker så EG:s fårnödvändig. Vi detalldelesknappast är att organ
omfattning följer dehär i landet i denmed verkanfatta beslut avsom

fördragen.grundläggande

förhållande till svenskGemenskapsrättens5.3

rätt

till nationellförhållandeGemenskapsrättens rätt5.3.1

huruvida principernadirektiv ställs fråganutredningensI om gemen-
effekt bör framgåi vissa fall direktaföreträde ochskapsråttens av--

mellan ocheller förhållandet EG-rättenlagstiftningensvenskaden om
frågor bör enligtnågot Dessabör lösassvensk sätt.intern rätt annat

beredningen Grundlagsutred-fortsattai ljuset dendirektiven avavses
SOU 1993:14 ochvåra grundlagarbetänkande EG ochningens

grundlagar och EG förslagpromemoria VåraJustitiedepartementets -
1993:36.alternativ Dstill

förden rättsliga grundenavsnitt 1.3tidigare berörts se utgörsSom
grundläggandevissa andraEG Romfördragetinomsamarbetet samtav

rättsordning hör också deTill EG:ss.k. primärrätten.fördrag, den
antagitsförordningar och direktiv medförsta handirättsakter som--

väsentligt inslagEG-rätten. Ettden s.k. sekundärafördragen,stöd av
utvecklats EG-rättspraxisvidare deni EG-rätten är som genom

avgöranden.domstolens
sitt nämnda betänkandeinför EG har iGrundlagsutredningen nyss

förhållandet mellan gemenskapsrätten ochförutförligt redogjort
översikt62-68. Enrättsordningar seinterna övermedlemsstaternas s.

i avsnitt 1.3hänseendet har också lämnatsi detvad gäller ovan.som
förhållande till nationellSammanfattningsvis gemenskapsrättenskan

vis.på följanderätt anges
någrafrån artikel 189innehåller inte bortsettRomfördraget --

förhållandet mellanbestämmelserpreciseradeuttryckliga och om
rättsordningar och gemenskapens regler.nationellamedlemsstaternas
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Genom EG-domstolens praxis har emellertid vissa principer etablerats
inom gemenskapen och medlemsstaterna inte ifrågasätts.som numera
EG-domstolen fastslog sålunda tidigt det naturlig ochäratt en
självklar konsekvens de mål uppställda i inledningenär tillav som
Romfördraget artiklarna 3 och 5 och det harsystemav som
skapats fördraget gemenskapsrätt har företräde framförattgenom
nationell Vidare har EG-domstolen fastslagiträtt. bl.a. föratt
medlemsstaterna bindande bestämmelser i grundfördragen och i
direktiv upphov till rättigheter för medlemsstaternas innevånareger
och dessa rättigheter kan gällandegöras medlemsstaternaatt gentemot
under förutsättning bestämmelserna så klara och entydigaär detatt att
omedelbart går tillämpa dem. Genom sådana och andra uttalandenatt

EG-domstolen, inom det EG-rättsliga har exklusivsystemetav som
uttolka EG-rätten, har det utkristalliseratsrätt vissa principeratt

rörande EG-rättens företräde, direkta tillämplighet och direkta effekt.
Principen gemenskapsrättens företräde innebär EG-rätt harattom

företräde framför nationell Om nationellrätt. författnings-renten
bestämmelse strider EG-regel, skall landets domstolar ochmot en
andra myndigheter tillämpa EG-regeln framför den inhemska lagen.

direkta tillämpligheten innebärDen delar grundfördragenatt stora av
och den sekundära automatiskt delrätten medlemsstaternasutgör en av
interna Den direkta ejfekten innebärrätt. enskilda kan grundaatt
rättigheter och ibland åläggas skyldigheteräven direkt på basis EG-av

Förutsättningarna för regelrätten. skall ha direkt effektatt är atten
den tillräckligt klar och precis ovillkorlig. Bådeär försåvitt gällersamt

förordningarprimär EG-rätt och föreligger presumtion för dessaatten
regler direkt effekt.har Detta gäller emellertid inte för direktiv.

Direktiv endast bindande med avseende påär det resultat skallsom
uppnås medan medlemsstaterna lämnas fria välja medel föratt att
uppnå detta Bl.a.resultat. detta har innebära direktiv inteansetts att
kan tillerkännas direkt effekt i sedvanlig bemärkelse, dvs. innefattande
både rättigheter och skyldigheter för enskilda. Direktiv i ställetanses
endast kunna grunda rättigheter för enskilda det allmänna,gentemot
de har endast s.k. vertikal direkt effekt. Förutsättningen för detta är

direktivet eller bestämmelsen i frågarättare klar ochatt ärsagt
precis den ovillkorlig.ärsamt att

5.3.2 tillFörarbetena grundlagsändringarna

Grundlagsutredningen inför EG har inte det nödvändigt iansett att
grundlag skriva in principen gemenskapsrättens företräde se SOUom
1993: 14 169. slutsats fårDenna emellertid bakgrundmot atts. ses av
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allmän regelinförsi kap. RFföreslagit det lutredningen attatt omen
sådanföljderoch degemenskapentillanslutasSverige kan ensomom

interegeln,föreslagnaEnligt denmed sig.då föranslutning som
de förpliktelserpropositionen, skulleiriksdagentillfördes vidare som

föreskrivs ivadhindermedför gällamedlemskap utan somavett
lag.ellergrundlag annan

Även VårapromemorianämndaJustitiedepartementetsi ovan
behandlasalternativ 1993:36till Dsförslagoch EGgrundlagar -

kommaföreträde börgemenskapsrättenshuruvida principenfrågan om
ff. promemorian19 Igrundlagen s.svenskai denuttrycktill

frågankunnat lösai allmänhetmedlemsstaterEG:skonstateras att om
konstitutionell reglering.särskildnågonföreträdeEG-rättens utan

utvecklatsföreträde denEG-rättensframhålls läranVidare att somom
således gällergemenskapsrättslig ochsjälvi sigEG-domstolen ärav

detpromemorian kanEnligtnationella reglerna.i deinnehålletoavsett
synpunktgemenskapsrättsligfrånfast detomedelbart slåsdärför att

lagstiftninginternai sinmedlemsstaternanågot kravinte finns att
företräde.EG-rättensreglerskall ha om

företräde ingår i den EG-rättEG-rättensprincipenEftersom somom
sig tillSverige anslutersvenskmedinförlivas rätt att gemen-genom

anslut-princippromemorian dennaenligtkommerskapen att genom
skullerättsordningen. Detsvenskaockså dendelningen utgöra aven

medpåkallatsynpunktsvenskfrån interninte hellerföljaktligen vara
företrädesrätten.bestämmelsesärskildnågon om

.huruvidahärefterförsdepartementspromemorian ettI resonemang
svenska anslutnings-uttryck i dentillbör kommaföreträdesprincipen

hindrarregeringsformen intehärvidkonstateras attDetlagen. att
EG:sföreskriveruttryckligenanslutningslageniriksdagen att

då gällandesåvälframför svenskgälla rätt,regelverk skall somannan
enligtemellertid,skullebestämmelsesådanframtida. En pro-

lokutionellernågotinnebära änmemorian, inte attannat ommer en
föreskrivet. Denvad eljestskall gälla ärbestämmelserna oavsett som

denbetydelserättslignågon äninte haskulle attsträngt taget annan
regelverkingår i detföreträdetprinciplyfter fram densärskilt somom

frånskulle dessatillträdeslag. Denövertas sammagenomsom
skulle ha någoneftersom den intenödvändiginteutgångspunkter vara

konstateras isammanhangetdeträttsverkan. Isjälvständig pro-
någoninnehållerintetillträdeslagendanskadenmemorian att

bestämmelse.motsvarande
dessaunderstryksEG-förordningarframtida auto-fråga attI om

Sverige gällandei rätt.framförföreträdehamatiskt kommer att annan
följerenligt EG-rättentill dettahänvisas attpromemorianI att av
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gemenskapen. Detsammatill sägsbeslutanderättöverlämnatSverige
effekt. Enligtdirektmån de hari denEG-direktivi frågagälla om

Sverigegällande EG-rätt övertarden redanfårpromemorian även som
inte barabeslutanderättöverlåtelsenföreträde eftersomtillträdetvid av

också innebärframtida beslutaccepterande EG:sinnebär utanett av
på områdenregler desjälv beslutaframtideniavstående från attett

EG-rätten.regleras avsom
propositionavlänmadetill riksdagennyligeni regeringenshellerInte

EU-medlemskap prop.svensktinförgrundlagsändringar ettom
författningsregleringsärskildföreslagits någondethar199394:114

grundlags-tillförslagprinciperna. DeEG-rättsligabeträffande de
regleringinskränker sig tillintressehär kanändringar envara avsom

överlåta be-delsbefogenhetriksdagensRF5 § atti 10 kap. om
tillträdes-regler vidinförliva EG:sdels beslutatill EG,slutanderätt att

till detförfattningskommentarsvensk Imedtidpunkten rätt. en
iEG ochSverige tillhör32konstateras s.lagrummet att, om

till gemenskaperna,beslutanderättöverlåtitomfattning harerforderlig
medbeslutargemenskapernarättsreglerockså deså följer att som

rättsverkandenlandet harhär ibeslutanderättenöverlåtnastöd denav
svenskai sinframgårdettaAvEG-rätten.följer tur attavsom

EG-rättsligaskyldiga tillämpamyndigheterochdomstolar är att
mellan-omedelbartskyldigasålunda utanDe är t.ex. attnormer. -

gemenskapsfördragen ochtillämparättsbildningnationellkommande -
tillämpliga ellerdirektmån dessai denrättsakter ärutfärdaderådetav

inhemskmellannomikonfliktfallieffektdirekthar attsamt enav
före denEG-rättsligadenregel tillämpaEG-rättsligrättsregel och en

inhemska.

överväganden5.3.3

primär- ochbefintligaEG:skommeranslutningslagenGenom
Sverige.gällande i Detförklarasregelverksekundärrättsliga att vara

beslutanderättSverige överlämnaruttryckligenockså attanges
institutioner.EG:sregelgivning tillsekundärrättsligbeträffande ny

bestämmelserspecifikadei kommerblivit medlem EUSverigeSedan
gälla irättsakterfinns i EG:stillfällesärskiltvarje attvidsom

baseradede demgrundfördrag ochföljer EG:sHäravSverige. att
kommerrättsprinciperna utgörafastställdaEG-domstolen attoch enav

genomslagfår fullträttsordningen ochsvenskadenintegrerad del av
i denna.

påpekaöverflödigtdetframstårförhållandenangivna attVid somnu
direktaföreträde,EG-rättensprincipernaredovisadede tidigare omatt
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i Sverige,tillämpligaeffekt blirdirekta ävenochtillämplighet om
Grundlagsutredningen inför EGocksåSomblir medlem i EU.Sverige

ochpromemoria funnit-Justitiedepartementetstillförfattarnaoch som
grundlagsändringar införpropositionenbekräftatshärefter omgenom

svensk ellervarken fråndetEU-medlemskap krävssvensktett -
i svensksärskilda regler häromnågrasynpunktgemenskapsrättslig

dåsådana regler skullemotivet föregentligaendalagstiftning. Det
flera skälkaraktär. AvEG-rättensinformationlämnaatt omvara

främsta invändningenolämpligt. Den äremellertiddetframstår som
påbestämmelserinföralagstiftningenimöjligtintedet är att somatt

En redogörelsekonsekvenser.EG-rättensbeskriverheltäckande sättett
sådanmotsatsslut. Enoriktigaleda tillkanofullständigärsom

föreställningenfelaktigainge denockså kunnaskulleredogörelse att
i Sverige fordrargenomslagfå fulltförprincipernaEG-rättsligade att

fördragen ochlagstiftningensvenskai den änstöd attnågot annat
huvuddetHärtill kommersvensk överiinförs rätt.sekundärrätten att

lagstiftning ii svenskbestämmelservansklig sak sättaär atttaget en
inte minst påsystematik och begreppsapparat,EG-rättensrelation till

Även lagstiftarenkaraktär.dynamiska ärgrund EG-rättens omav
ochuppkomma,också inkongruenseromsorgsfull, kanmycket

skadaåstadkommerbestämmelserna änblikanresultatet att mera
nytta.

nödvändigt eller lämpligtvarkendetsåledes ärbedömningVår är att
förhållande till internEG-rättensin regleri anslutningslagen taatt om

lagstiftning.svensk

ochEES-avtaletpåverkasHur5.4

EES-författningarna

genomförande idessEES-avtalet ochAllmänt5.4.1 om
Sverige

medlemsländerdessmellan EG,associationsavtalEES-avtalet är ett
inte bara itillämpligtSchweiz. DetEFTA-länderna äroch utom

sinsemellan.också EFTA-ländernaEFTAEG-förhållanden utan
vissahuvudbestärmnelserdelsinnehållerEES-avtalet motsvararsom
delsRomfördraget,iEG-bestärmnelsernagrundläggandedeav

förbestämmelserinnehållerbilagor närmareochprotokoll som
dvs. EG-EG-rättsakter,hänvisningar till detillämpningavtalets samt

avtalet. självaockså ingår i IEG:sbeslutatsregler organ, somavsom
rättsaktertill dessafullständigadeninte utanavtalet finns texten

anpassningarvissa tekniskarubrikerrättsakternashuvudsakligen samt
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Sammanlagt integreras bilagorna omkringtexterna. l 500av genom
EG-rättsakter. Det sig cirka 110 förordningar,rör 0001 direktiv,om
llO beslut och 310 rättsakter icke bindande karaktär.av

Materiellt omfattar EES-avtalet i princip samtliga EG:ssett regler
på områdena för de fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för varor,

tjänster och kapital. Vidare finns bestämmelser konkur-personer, om
och andra regler har betydelse för de fyrarens gemensamma som

friheterna, såsom sociala förhållanden, konsumentskydd och miljö.
I huvudavtalets inledning liksom i avsnittet institutionellaom

bestämmelser syftet med och principerna bakom avtalet. Häranges
regleras vidare beslutsfattandet i det framtida EES, liksom den
rättsliga kontrollen avtalets bestämmelser följs.attav

Ett huvudsyfte avtalets bestämmelserär skall tillämpas likaatt inom
hela EES-området och de skall kunna tillämpas direkt domstolaratt av
och andra myndigheter. Inom EU följer detta EG-rätten medan detav
för EFTA-ländernas del blir fråga för respektive lands nationellaen
rättsordning hur detta kan åstadkommas.

avtalets artikelI 6 stadgas bestämmelserna i EES-avtalet, i denatt
män de identiska medär motsvarande EG-bestämrnelser, skall tolkas
och tillämpas i enlighet med EG-domstolens avgöranden före avtalets
undertecknande. Detta gäller följaktligen de flesta huvud-av
bestämmelserna i Romfördraget och naturligtvis alla rättsakter som
gjorts till del avtalet.en av

En grundläggande skillnad mellan EES och EU-medlemskap är att
avtalsparterna i EES inte överlämnar någon lagstiftningskompetens till

Det gäller följaktligen för respektive EFTA-statgemensamma organ.
försöka efterlikna EG-rätten så långt det gåratt EES-avtaletsnär

regler sådan EG-karaktär till delgörs den rättsord-av en av egna
ningen.

Hur har då detta åstadkommits i svensk rätt Sverige tillämpar som
bekant i dessa sammanhang den s.k. dualistiska principen; statens
folkrättsliga åtaganden måste införlivas i den nationella rätten
exempelvis lagstiftning för gälla föräven enskilda ochattgenom
myndigheter. I princip finns två möjligheter för detta, nämligen
inkorporering eller transformation. Vid inkorporering avtals-tas
bestämmelserna in i svensk lagstiftning de medan deär vidsom
transformation skrivs för på till svenskatt rättettom, anpassatmer

uppfylla sitt innehåll.sätt
EES-avtalet innehåller vissa bestämmelser hur genomförandetom

skall till. artikelI 7 stadgas EG-förordningar skall sådanaatt som
införlivas i de interna rättsordningarna medan det vid direktivens
genomförande överlåts själva välja form och metod.parterna att
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EFTA-ländernas sidafrånåtagandeprotokoll 35ifinnsVidare ett om
andraEES-regler ochgenomfördamellankonflikterfallfördet,att av

skall införasnödvändigtdetförfattningsbestämmelser, är enom
hadå skallEES-reglernainnebärförfattningsbestämmelse attsom

företräde.
Sverige inkorpore-enligt avtalet harskyldigheternauppfyllaFör att

handgäller i förstalagstiftning. Deti svenskavtaletdelarvissarat av
EG-förordningaroch de ärhuvudbestämmelserEES-avtalets ensom

tillämpasreglernainnebärInkorporeringenavtalet.del att somav
hartillägget demed detEG,inomdeprecis attsvensk rätt utsersom

språk.nordiskasamtligaocksågiltighetsamma
gäller för deminnefattar såavtaletdirektivdeBeträffande som

direktde intedvs.medlemsstater, ärgäller inom EU:sdetsamma som
skallresultattill detför avtaletsbindandetillämpliga parter sommen

lagstiftningsåtgärder i Sverigekrävsinnebär detuppnås. Det att som
sådantblir intedirektivetsjälvamål,direktivensuppfyller sommen

svenskdirekt rätt.
varit giveninförlivande harEES-avtaletsvidTekniken m.a.0.

rättsakterna. För-ingåendeavtaletde iframför alltbeträffande
intetranformeras. Det hardirektivenmedaninkorporerasordningarna
denskulle behandlas. Ibestämmelserhuvudavtaletsklart hurvarit lika

ansågs detRomfördragetimotsvarigheterdirekta mestade harmån
direktför sig intei ochRomfördragetinkorporering. ärförtala en

EG-förord-påmedlemsstater sätti EG:stillämpligt somsamma
s.k.många fallhar ibestämmelserfördragets gettsningarna, men

införenskildaåberopasde kanbetydervilketeffektdirekt att av
åtagandendebakgrunden ochdendomstolar. Motnationella p.g.a.

svenskiinkorporeratshuvudbestämmelsernaharinnebärEES-avtalet
rätt.

EES-inkorporeratsharhuvudbestämmelserEES-avtalets genom
protokollenvissahar dessutomden lagen ansettsGenomlagen. somav

bestämmelseocksåinnehållerLageninkorporerats.lagformkräva en
vissalagvalsregeln,den s.k.företräde,EES-reglernas samtom

konkurrens.statsstöd ochbl.a.bestämmelser om
inkorpore-har dessaingår i avtaleträttsaktergäller dedetNär som

nivå i den svenskapå densvensktilltransformerats rätti ellerrats
Inkorporeradesvenskenligthemma rätt.de hörnormhierarkin där

förordningsform.lagform ellerifinnas bl.a.därförkanförordningar
författningsbestärnmelsermängdsåledesfinnsEES-lageniFörutom en

EES-svensk Dennamedinförlivas rätt.EES-avtaletvilkagenom
in-Beträffande detydligt.mindreellerframgåranknytning mer

författningendirektdetEG-förordningarnakorporerade avser man
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denna. Direktiven intefinns bilagdsjälva förordningen äroch attav
författningar byggerflertaletfinna, detlika lätta storaatt sommen

bestämmelsei inledandeinnehåller i ellerdirektiv not enenen
EES-avtalet.tillhänvisning

Sverige blirEES-avtaletmedVad händer5.4.2 om
i EUmedlem

såvälavtal. innebärs.k. blandat DetEES-avtalet är attett gemen-
härtill brukarAnledningenmedlemstaternasjälvskapen är parter.som

önskan säkerställapolitiska hänsyn, delsdels att att gemen-envara
sina kompetens-träffar avtal inomoch medlemsstaternaskapen resp.

områdenbehandlar i uteslutande därEES-avtaletområden. settstort
Sverige måste ocksåredan har kompetens. Mengemenskapen som

tillträda avtalet påenskild nytt.part
bestämmelse uttryckligenEES-avtalet inte någonfinns iDet som

EFTA-landskallfrågan hurreglerar när ärgöra ett somom man
blir medlemsland i EU.EES-avtaletbundet av

visar situationenfinns kort avsnittEES-avtalets ingressI ett attsom
avsnittetEES-avtalets ingående. Iförutsedd vidmåni viss angesvar

ingåendet avtal inte på något skalldettaanser sättparterna attatt av
tillnågon ansluta sig Europe-möjligheten för EFTA-statbegränsa att

gemenskaperna .iska
det kan i förstaskall tolkas,inte givet hur dettaDet är men nog

från formellgodtar EES-avtaletspeglahand sägas attatt parterna
fleraEFTA-lands EU-medlemskap; EFTA-inte hindrarsynpunkt ett

medlemskap EES-avtalet underteckna-ansöktländer hade närom
rimligen kunna dra slutsatsen övrigaväl dessutombördes. Man att

sådant sidbyteonödigtvis obstruerar vidinteavtalsparter ett utan
övergången.förmåga försöker underlättaeftertvärtom

fråganfinns bestämmelse reglerarartikel 128EES-avtaletsI somen
tilleuropeiska länder ansluter sig EU. Ihändervad när nyasomom

blir medlemvarje europeiskföreskrivsartikel 128.1 statatt som av
Edsförbundet eller varjeoch Schweiziskaskall,gemenskapen annan

ansöka anslutablir medlem EFTA kan,europeisk attstat omsom av
EES-rådet. VidareAnsökan skall ställas tillEES-avtalet.sig till sägs

sådan anslutningoch villkoren förbetingelserna128.2i artikel att en
avtalsslutande ochför avtal mellan deföremålskall bli parternaett

samtliga avtalsslutandeAvtalet skall föreläggasansökandeden staten.
godkännande i enlighet med derasratifikation ellerförparter egna

förfaranden.
i första hand sikteenligt sin ordalydelse inteBestämmelsen etttar
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land redan i åavtalet. Den andra sidan inteär part utrymmesom ger
för slutsatsen sådan situation inte skulle täckt be-att en vara av
stämmelsen. En rimlig utgångspunkt från sidasvensk borde därför

föreskrifterde i den iakttas. Från formell synpunktattvara som anges
detta heller ingen orimlighet, det kan tyckas omständligt.är även om

kommerEES-avtalet behöva ändras inte bara EFTA-att attgenom
landet inte längre bundet avtalet i den egenskapen ochär deav
formella och institutionella justeringar detta medför, också därförutan

anpassningarna till EG-rätten i stället kommer framgåatt att av
anslutningsakten till EU för landet i fråga.

påLite beroende hur det går med övriga A-ländersEFT medlemskap
får väl räkna med EES-avtalet kommer finnas kvar vidatt att ettman
svensk medlemskap i EU. svensk del innebärFör således med-

lite förenklatlemskapet Sverige byter sida i avtalet ochatt som
medlemsland i blirEU bundet avtalet låt något justeratav vara- -

i den egenskapen.även
härMot den bakgrunden bör Sverige blivande EU-medlemslandsom

i princip utträda EES-avtalet i sin tidigare egenskap EFTA-landur av
ansöka ioch anslutning sin egenskap medlemsland i EU.om nya av

Våra direktiv omfattar fråganinte hur detta ska till. Vi harnärmare
också försäkratunder hand detta bereds inom regerings-attoss om
kansliet i ordning.annan

sagda medför särskildaDet de bestämmelser och anpassningar tillatt
EG-rättsakter Sverige kommer bort från EES-avtalet.rör att tassom

ställetI kommer kommer Sverige medlemsland i tillträdaEUatt som
EES-avtalet med de ändringar behövs inytt, men nu ev. som
huvudavtalet också med de anpassningar till sekundärrättenm.m. men

anslutningsakten till EU innehåller. För svensk del innebär densom
anslutningen tillnya EES-avtalet bundenhet dels med-en som

lemsland i delsEU, enskild i avtalet. De svenskapartsom anpass-
ningar till EG-rättsakter skall ingå i avtalet skulle därför kommasom

framgå EES-avtalet motsvarande gäller för tidigaresättatt av som
nytillkomna EU-medlemstater, nämligen hänvisning tillgenom en
anslutningsakten. Som exempel anföraskan den första rättsakten under
EES-avtalets bilaga XXII bolagsrätt. Rättsakten, 68l51EEG, ärom
det första i rad s.k. bolagsdirektiv och korn alltså 1968. Enligten
EES-avtalet skall denna rättsakt inom gällaEES i dess lydelse enligt
anslutningsakten 1972 för Danmark, Irland och Storbritannien,
anslutningsakten 1979 för Grekland och anslutningsakten 1985 för
Spanien och Portugal. Därefter följer vissa anpassningar rörsom
EFTA-länderna.

I detta sammanhang bör också något denämnas avtalom som
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träffat nämligenEFTA-länderna sinsemellan, övervakningsavtalet,
parlamentarikeravtalet.ständiga kommittéavtalet och Dessa avtal har

endast EFTA-länderna Schweiz och de har skapatsutom parter,som
åstadkomma motsvarighet EFTA-sidan tillbl.a. för EG:satt en

ordningar för övervakning och kontroll.interna
innehåller bestämmelserSamtliga dessa EFTA-avtal attom en

sig till skall iansluter EU upphöra avtaletEFTA-stat att partsom vara
dag anslutningen blir gällande.samma som

följer principMed svenskt EU-medlemskap i Sverige överatt tarett
såsom den och EG-rätten blir del den svenskaEG-rätten är att en av

rättsordningen. grundläggande fördragen och redan beslutadeDe
blir den svenska anslutningsakten och den svenskarättsakter genom

anslutningslagen gällande för och i Sverige pä desättsamma som
beslutsbefogenheterinom Genom förs till EG-gäller EU. överatt

vissa regler i framtiden beslutaskommerorganen som av gemen-
gälla i Sverige vidare införlivandeåtgärder.skapen EG-utanatt

direkt tillämpliga de publiceratsförordningar blir i EGT,t.ex. som
inte tillåtet införliva dem i den nationella lagstiftningenoch det är att

nationella författningar; det har kunna skapa tvivelansetts omgenom
ochderas rätta status.ursprung

Internationella fördrag ingåtts EG bindande förärsom av gemen-
för enligt artikelskapens institutioner och medlemsstaterna 228.2 -

Maastrichtfördraget artikelefter ändringar enligt 228.7 i Rom--
medför bl.a. blir bindande för Sverigefördraget. EES-avtaletDetta att

på EG-rättslig grund.också
princip monistiskt och det behövs normalt ingen särskildiEG är

införlivandeätgärd för avtal EES-avtalet skall bli delatt ett som en av
också direkt tillämpligt i medlemsstaterna idenEG-rätten, och därmed
föreskriver.utsträckning EG-rätten

ingåttEG-domstolen har funnit internationella avtal EG äratt som
från avtalets ikraftträdande 18173 Haegemandel EG-rättenen av

[1974] ECR 459.
emellertid tillämpat dualistisktpraktiken har EG prägladI en mera

metod. Avtal ingåtts gemenskapen brukar nämligen fogasav somsom
rådet godkännertill den förordning varigenom traktaten.bilaga

blivit del förordningen och har publice-Därigenom har avtalet en av
med denna i EGT.tillsammansrats

såEES-avtalets behandling inom EU i detta avseende,Vad gäller är
fullständigt klart hur förfarandet kommer lintedet ännu att ut.se

praxis avvaktade rådet med sitt slutliga god-med tidigareenlighet
hade ratificerat avtalet.tills samtliga medlemsstater Detkännande

rådet därefter fattade i mittengodkännandebeslut som avom
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december kommer dock såvitt kan förstås inom kort följasatt av en
rådsförordning närmare reglerar EES-avtalets genomförande ochsom
institutionernas inbördes kompetenser under avtalet.

Sammanfattningsvis kan konstateras EES-avtalet kommer bliatt att en
del svensk vidrätt svenskt medlemskap i EU.ett Avtalets huvud-av
bestämmelser och protokoll kommer bli direkt tillämpliga elleratt ges
direkt effekt i den mån de lämpar sig för det. Något direkt behov av

införliva avtalet i dessa delar med svenskatt på traditionellträtt sätt
torde därför inte längre föreligga.

5.4.3 Bör den svenska EES-lagstiftningen upphävas eller
behållas vid svenskt medlemskap i EUett

Såvitt kan bedömas medför svenskt medlemskap i EU inte iett och för
någrasig skyldigheter vidta några åtgärder beträffandeatt EES-regler

införlivats i svensk Interätt. det finns direkta EG-som ens om
motsvarigheter till bestämmelserna, torde det finnas någon skyldighet

upphäva EES-bestämmelsen till förmån för EG-bestämmelsen.att Det
enda tillfället något sådant kunde bli aktuellt beträffande EG-vore
förordningarna. EG-rätten skulle kunna tänkas ställa krav på att
inkorporerade förordningar upphävdes i Sverige och enbart blev
gällande i deras EG-rättsliga form. Mot detta kunde invändas att
förordningarna i EES-avtalet inte EG-förordningarär i egentlig
mening EES-förordningar särskiltutan för EES-snarare som anpassats
sammanhang. Dessutom har de införts för tillgodose EES-avtaletatt
och har inte med medlemskap göra.ett att

Oavsett hur det kan förhålla sig härmed talar emellertid allmänna
effektivitets- och tydlighetsskäl för i Sverige begränsaratt man
regelgivningen där det går. Några nackdelar med upphävaatt
bestämmelser ändå gäller i landet kan knappast föreligga.som anses
En allmän vidsträvan svenskt författningsarbete under år harsenare
dessutom varit förenkla regelgivningen ochatt sådanaatt utrensa
författningar inte längre fyller någon funktion.som

För svensk del torde vad anförts innebära delar deatt storaovan av
författningar införlivat EES-avtalet i princip kan upphävas ellersom
i fall den angivna EES-bakgrundenvart böratt omformuleras.
Bestämmelserna kommer framgått ändå till delaratt stora utgörasom

del svensk rättsordning efter svenskt medlemskap i EU.en av ett

EES-lagen

förstaEn fråga i sammanhanget blir hur själva den grundläggande
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tillämpningen inte baragällerbehandlas. LagenEES-lagen skall av
följer lagenEFTA-avtalen. Redan häravEES-avtalet även attutan av

EU-medlemskap.svensktvidändrasmåste ett
huvudbestärnrnelserEES-avtaletsEES-lagen inkorporerarmåndenI
regler kommerupphävas.kunna Dessaprotokoll torde denoch som

Vidaredet behövs.utsträckningSverige i denändå gälla iframgått att
EFTA-avtalen, och EES-iSverige inte längrekommer att partvara

avtal.dessaden inkorporerari de delaralltså upphävasbörlagen
lagval. Bestämmel-bestämmelsevidareinnehållerEES-lagen omen

motsvarighetsvenskskapaEES-samrnanhangför itillkom att ensen
företrädeEG-rättensprincipengrundläggandeEGinomtill den om

i protokoll 35 tillEFTA-ländernafrånuppfylla åtagandetföroch att
principenEU-medlemskap kommersvensktGenomEES-avtalet. attett

finns alltsåeller inte. Detregleras härdenSverigeigälla oavsett om
EES-lagen.lagvalsregeln ibehållaskälinte att

statliga ochbestämmelservissa särskilda rörfinnsEES-lagenI som
egentliginförlivar inte iBestämmelsernastödåtgärder.kommunala

skallsvenska reglerinternaEES-reglerbemärkelse är snarastutan som
de regleruppfyllamyndigheteroch svenskaSverigeunderlätta för att

således intefinnsinnehåller. DetEES-avtaletstatsstödsområdetpå som
bestämmelser.svenskatill dessamotsvarigheterinternationellanågra

ochstatsstödsområdet ingår i EG-rättenreglernagrundläggandeDe
EU-medlemskap.svensktmedSverige i ochgälla ikommer ettatt

bestämrnel-då behövasdockkommer detbedömas ävenkanSåvitt att
inriktadeinterntEES-lagensprincipi motsvarar mersomser

bestämmelser.
behövadelvisemellertid göraskommerBestämmelserna att om

deSverige kommer övertakommissionen atteftersom gentemot
övervaknings-EFTA:sEES-avtalet handhasenligtuppgifter avsom

återfinnas kan diskuteras. DebörbestämmelserdessaVarmyndighet.
låta demalternativi EES-lagen. Ettkvarfinnasdock inte attbör vore

siganvändaanslutningslagen,svenskadeningå i annat attett av
Allmäntstatsstödsområdena.konkurrens- ochförfattningarsärskilda
fri frånanslutningslagenhållaförtaladettorde attmestasett

på andraföra in demochkaraktärenden härbestämmelser attav
hel delbehövasövrigtförkommerregelverket. Detiställen att en nya

EU-medlemskapet, ochtill följdslagetdet härbestämmelser avav
infördes idessaallafrämjasskulle knappastöverskådligheten attav

anslutningslagen idanskajämförelse med denEnanslutningslagen.
bestämmelsersådanafrånvaronvisaravseendedetta att ger enav

enhetlig författning.ochklarare mer
konkurrensregler. GenomavsnittvidareinnehållerEES-lagen ett om
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EES-anpassningarmedEG-rättsaktervissabestämmelserdessa görs
tillämpliga idirektblirsådanaRättsakternalag. ärsvensktill som

bestämmelserna i EES-EU-medlemskap, ochsvensktSverige vid ett
också dettainnehållerEmellertidupphävas.deli dennakanlagen

gällerbruk. Detsvensktför interntbestämmelseravsnitt några mera
myndigheten kon-svenskabehörigadenförbefogenheterbl.a.

bestämmaregeringenförbemyndigandeochkurrensområdet attett
Även motsvarigheterbehörig.skallmyndighetsvenskvilken varasom

med-vid svensktbehövaskommerbestämmelser etttill dessa att
upphävas.dockEES-lagen böriBestämmelsernai EU.lemskap

verkanbestämmelservissaEES-lageninnehållerSlutligen avom
ÄvenEFTA-domstolen.bestämmelserbeslutochdomar samt om

EG-motsvarig-Nyai EES-lagen.upphävasbörbestämmelserdessa
behövas.dockheter kommer att

helhet.i sin DeupphävasEES-lagensåledesbörSammanfattningsvis
medlemskap börvidbehövsmotsvarigheter ettbestämmelser vars

författning.införas i annan

Övriga EES-författningar

grundkommit tilllagstiftningsvenskaså gäller dendetNär avsom
synpunkterdelvis andrasigEES-avtaleti göringårrättsakterde som

skallEES-författningarnasvenskahur devid bedömningengällande av
EU-medlemskap.svensktbehandlas efter ett

svenski rättinkorporeratsförordningarnahartidigareSom angetts
innehållbestämmelsernasnormhierarkinnivå i den svenskapå den

lagnivå,inkorporeratsharförordningar t.ex.Någramotiverar.
socialförsäk-påförordningarvissaochkonkurrensförordningarvissa

för-svenskpåinkorproreratsförordningar harAndraringsområdet.
transportområdet.EG-förordningarexempelvis vissaordningsnivå,
myndighetsnivå ipådockinkorporerasantaletövervägandeDet

föreskriftsform.
EG-tillintagetfinns inte baraförfattningarnasvenska textendel

bestämmelseranpassningareventuella ävenmedförordningarna utan
sigSverige. kandem i Det röratillämpaför t.ex.behövs omattsom

straffbestämmelser.och vissamyndighetersvenskaförbemyndiganden
svensktvidbehövas ävenkommerbestämmelser ettSådana att

författningen börsvenskadeninnebär ävenmedlemskap. Det att, om
eventuellamedEG-förordningeninkorporerardel deni denupphävas

EG-behövs förbestämmelserandrafinnsdetEES-anpassningar, som
dettalöserSverige. Hurtillämpning iriktigaförordningens man
behållanaturligtvismöjlighetEn ärdiskuteras.kan attlämpligaste sätt
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författningarna i dessa delar. En möjlighet kan samlaattannan vara
ihop bestämmelser det här slaget i eller flera författningar.av en

Vad slutligen gäller direktiven så har dessa alltså transforrnerats till
svensk Det innebärrätt. det införts svenska bestämmelseratt som

skall åstadkomma de resultatsammantaget direktiven föreskriver.som
Eftersom det sakligt regleras direktiveni inte alltid överens-som

med svenska förhållanden,stämmer exempelvis beträffande myndig-
heternas kompetensområden, kan och direktiv uppfyllasett samma

svenska bestämmelser på flera olika håll och på olika nivåergenom i
den svenska normhierarkin.

Vad föreskrivs i EES-direktiven vad skall uppnåssom om som
kommer gälla efteräven svenskt medlemskap.att I den månett redan
genomförda svenska bestämmelser bidrar till uppfylla direktivenatt
bör bestämmelserna behållas. Det kan dock härvid behöva klargöras

det inte längre endast på grundatt är EES-avtalet bestämmelsernaav
införts.

Pâ motsvarande gällersätt för övriga EES-författningar isom
Sverige har också förpliktelserna enligt direktiven medfört detatt
införts bestämmelser administrativ karaktär behövs förav mer som
tillämpningen i EES. Det kan frågat.ex. rapporterings-vara om
skyldigheter enligt EG-rättsakterna skall fullgöras till kommissio-som

med tillämpning EES-avtalets regler för EFTA-nen men som av
del skall ske till EFTA:sstaternas övervakningsmyndighet. Sådana

bestämmelser bör vid svenskt medlemskap följaktligenett ändras till
EG-kommissionen.att avse

Sammanfattningsvis torde de svenska EES-författningarna som
inkorporerar sådana EG-bestämmelser ändå blir tillämplig irättsom
Sverige vid svenskt medlemskap kunnaett upphävas, medan EES-
författningar transformerat EG-bestämmelser i princip bör kunnasom
behållas.

Beträffande bestämmelser med viss anpassning till svenskt EU-som
medlemskap alltjämt kommer behövas kan följandeatt överväganden

Som tidigaregöras. anförts bör bestämmelserna inte införas i den
svenska anslutningslagen. Bestämmelser det här slaget finns på allaav
nivåer i den svenska normhierarkin. De hör närmast medsamman
varandra områdesvis och inte inom författningsnivå. Det börresp.
därför ankomma på de ansvariga departementen utreda hur dennaatt
författningsreglering bör Man skulle kunna tänka sigut. detse att vore
möjligt beträffande vissa förhållandenatt använda sig någon s.k.av
trolleriparagraf. Ett exempel kanske just genomgående bytaattvore
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kommissionen.övervakningsmyndighet motEFTA:sut
inomrättscheferansvarigatillförfråganefterharUtredningen en
delardepartementeninomslutsatsendragitregeringskansliet att man

uppfattning.utredningens

Sammanfattning

sammanfattasslutsatserutredningensanförda kandetbakgrundMot av
följandepå sätt.

alltjämtkommerjusterat attnågot varaEES-avtalet änom --
Sverige byteri EU.medlemskapsvensktefterSverigeförbindande ett

EG-detbundenhandförstablir iochavtaletisida avemellertid
svensktvidupphävasdärför ettbörEES-lagengrunder.rättsliga

motsvarighetervilkasi lagenbestämmelserEU. Deimedlemskap
författning.iinförasbörbehövaskommeralltjämt annanatt

ocksåbörEG-förordningarinkorporeratförfattningarSvenska som
fallförekommandeiellerregeringenankommabörDetupphävas.

frågai avgöraförordningen attinkorporeratmyndighetdenpå som
behövas ävenkommertillämpningsbestämmelser attsvenskavilka som

börså fallidessaförfattningarvilkaoch imedlemskapefter ett
placeras.

i denbehållasdirektiv börtransformeratförfattningarSvenska som
dockbörDeEG-rätten.tillredandärigenom anpassatssvenskmån rätt
handförstailängreinteförfattningarnaframgårdetsåändras attatt

EU-medlemskap.svensktiEES-avtaletgrund i ettsin utanhar

regeringmellaninformationochSamråd5.5

riksdagoch

Utgångspunkter5.5.1

sigföri ochbetänkandet ärdet härbehandlat ihittillsfrågorDe
nödvändigtsåledesDetlösningar. ärnaturligtvisfordrarochviktiga

bl.a.förpliktelsersinauppfylleri EUmedlemskapvidSverige ettatt
måsteLikasåsvenskmed rätt.EG-rätteninförlivakorrektattgenom
reglermed deförfarabörmedlemskapvidhurklarasdet ettut man
EES-enligtförpliktelservårauppfyllaförSverigeiinförts attsom

ochfrågor,juridiskt-tekniskafrämstdockdettaAllt röravtalet.
varierakanlösningarna utanvisarländerandrafrån atterfarenheterna

medlemskapetsochblir olikapraktiken atti utankonsekvensernaatt
åsidosätts.krav
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fråga viDen skall däremot karaktär.ärtasom nu upp av en annan
folkstyrets framtidaDen villkor formeroch på de områdenrör som

inomsamarbetet EU och har politisk betydelse. Med-storavser
lemskapet sådant och EG-rätten ställer inga krav på hur samspeletsom
mellan de svenska statsmakterna skall ordnas, det helt ochärutan
hållet nationell angelägenhet. Olika medlemsstater har också valten
olika lösningar, och det har lett till betydande skillnader i ländernas
politiska vardag. vissa länder,I Danmark, spelar parlamentett.ex. en
betydelsefull i detroll löpande arbetet inom EU. I andra rollenär

undanskymd. finnsDet också exempel där parlamentetsstatermera
roll hittills varit blygsam tycks på bli starkare.väg attmen nu

Våra direktiv på den här punkten Viär skallöppna. överväga
omfattningen samrådet mellan regering och riksdag och i vad månav
detta samråd kan behöva författningsregleras. Vi skall i denna fråga
samråda med företrädare med riksdagspartierna, något visom
självfallet också har gjort.

Om Sverige blir medlem i flyttasEU, vissa befogenheter från
svenska däribland riksdag och regering, till EG:s Detorgan, organ.

främst fråga normgivning där befogenheterna i dag kanär om
tillkomma riksdagen, regeringen eller någon förvaltningsmyndighet.
Europeiska unionens råd EG:s främsta lagstiftare. Sverigeär kommer

ha inflytande på och delta i de beslut EG fattar, kan kommaatt men
ocksåbli bundet beslut vi vissa fall fårI beslutenatt motsattav oss.

direkt verkan i Sverige. andra fallI kommer det fordras internaatt att
svenska regler enligt den arbetsfördelning gäller mellanges som nu

riksdag och regering. Enligt folkrätten och enligt regerings-t.ex.
formen det regeringen företräder Sverige iär mellanfolkligasom
relationer och i internationella organisationer. Det blir således
regeringen kommer på Sveriges i rådet och ivägnarattsom agera
andra EG-organ.

Enligt parlamentarismens principer skulle regeringen, Sverigeom
blir medlem EU, i sitt sköta Sveriges intressen inomsätt EUattav

införvisserligen riksdagen. riksdagensMen medverkanansvara vore
riksdagenindirekt, och i princip sin kontrollutövar regeringen iav

efterhand. Tillämpat på de förhållanden kommer råda,attsom om
Sverige blir medlem EU, innebär det bl.a. Sverige blir folkrätts-attav
ligt bundet beslut inom riksdagens nuvarande kompetensområdeav

fattats någon direkt medverkan riksdagen, ävenutan t.ex.som av om
riksdagens efterföljande medverkan ibland kan nödvändig för attvara

uppfyllaSverige skall kunna de förpliktelser följer beslutet.som av
Beslutsfattandet inom EG får således andra konsekvenser deän t.ex.
beslut EES-rätt fattas härtill utsedda beslutsorganom ny som av
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EES-kommittén.Gemensamma
iinflytande,riksdagenssignaturligtvis tänkakundeMan att som

kontroll iendastskulle utövasmedlemsstater,EU:svissa som enav
redankontrollsådanförde instrumentmed hjälpefterhand somav

kanmisstroendeförklaringtillmöjlighetenDit hörfinns. somytterst
ocksåavgåregeringenhelastatsråd ellerenskilt atttvinga menett

in-ställamöjlighetenochgranskningkonstitutionsutskottets attt.ex.
utgångspunkterprincipiellaFrån renodlatoch frågor.terpellationer

mekanismer.till dessaenbartlitaförockså anförasskälkunde att
regeringenskontrollfriare i sinståpå såriksdagenkunde sättT.ex. av

mednöja sigemellertid intebörvår meningEnligtförehavanden. man
andrai delparlamentet,ordning därefterdetta sträva som enutan en

inflytandereelltoch göraktivtfårdärutövermedlemsstater, ett som
Sverige skall intaståndpunkterdeförhand påverkapådet möjligt att

inom EU.beslutsfattandeochförhandlingarvid
folksuveränitet,principenpåvilarstatsskicketsvenskaDet om

folketsRiksdagendemokratin. ärrepresentativadenutövad genom
kompetens-det finnsomständighetenföreträdare. Denfrämsta att en

enligtalltsåregeringenochregeringochriksdagmellanfördelning att
påbefogenhetervissalag harvanligeller t.ex.regeringsformen

riksdagendet stårOchinte detta.förändrarområdenormgivningens
har ellerregeringenområde därpå detocksåstifta lagfritt att t.ex.

självklartskäletdetdel redanför vår attDetkompetens. ärkan ha av
påinflytandeinformation ävenbaraskall ha inte utanriksdagen om

för EG:sinomSveriges vägnarregeringenhur ramenagerar
vilkaprinciper pådefölja redanDet kanlagstiftningsprocess. sägas av

riksdagregering ochmellansamspelvilar. Ettregeringsformen nära
kraftfullt ochpåskall kunnaSverigeockså förviktigt ettär att agera

EU-sammanhang.trovärdigt isätt
form denriksdagen, i denåstadkommassamspel bör attDetta genom

för-desin meningmöjlighetfår sägasjälv bestämmer, att omen
införskall tilldelasregeringsledamöterolikahandlingsmandat som

Även folkets främstariksdagenböri övrigtrådets möten. som
lederdeninflytandefå insyn i och överföreträdare process somges

beslut.bindandeviktiga ochlandför vårtfram till

Grundlagsutredningen5.5.2

vårabetänkande EG ochi sittharinför EGGrundlagsutredningen
roll i EG-riksdagensbehandlat frågan1993: 14SOUgrundlagar om
frågan harredovisat hurdärvid bl.a.ochutförligttämligensamarbetet

tillhänvisas härparlament. Detmedlemsstaternasnuvarandei delösts
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vad den utredningen har anfört s. 231-247. Utredningen har i sina
överväganden sammanfattningsvis anfört följande:

Regeringens information till riksdagen bör så långt möjligt lämnas
vid riksdagssammanträden.öppna Riksdagens utskott måste också

goda möjligheter och inom sitt område,att, följages vart ochett
diskutera EG-samarbetet. För det samråd mellan riksdag och
regering måste komma till stånd inför förhandlingar skallsom som
inledas eller redan pågår i rådet föreslår vi dock det inomatt
riksdagen inrättas särskild nämnd. Nämnden bör själv kunnaen ta
initiativ begära redogörelse frånatt regeringen ellergenom en
förvaltningsmyndighet. Den bör också ha stark politisk ställningen
och innehålla företrädare för alla partier fyraprocents-passeratsom

Det också viktigtspärren. är det råder goda kontakter mellanatt
EG-nämnden och riksdagens fackutskott.

Riksdagen beslutar själv sina arbetsformer och vi har inte tillom
uppgift lägga fram förslag hur riksdagenatt skall arbeta i sambandom
med behandlingen frågor EU-samarbetet.rör Den frågaav som som
vi har ställning till gäller i stället omfattningenatt ta regeringensav
skyldigheter i detta hänseende och hur och i vad mån dessa skyldig-
heter skall författningsregleras. Vid våra överväganden har vi
emellertid arbetshypotes utgått från riksdagen inrättarsom en att ett
särskilt för hanteringen dessa frågor i huvudsak i enlighetorgan av
med vad den parlamentariskt Grundlagsutredningen införsammansatta
EG har föreslagit.

5.5.3 EES-lösningen

Genom EES-avtalet har upprättats parlamentariker-en gemensam
kommitté för EES. Kommittén kan lägga fram sina synpunkter i form

eller resolutioner, så den finnerrapporter lämpligt artikel 95.av som
Kommittén består 66 ledamöter till hälften väljsav som ena av

Europaparlamentet och till den andra EFTA-staternas parlament.av
EFTA-staterna har träffat särskilt avtal hur de skallett represente-om

i kommittén, det s.k. parlamentarikeravtalet. Detta avtal harras
justerats med anledning den uteblivna ratiñkationen från Schweizav
och till följd Lichtenstein kommer ansluta sig tillatt avtalet förstattav

Enligt det justerade avtalet skall Sveriges parlament åttasenare. utse
ledamöter.

Enligt parlamentarikeravtalet bildar EFTA-staternas ledamöter i EES
parlamentarikerkommitté också särskild kommitté,gemensamma en

nämligen EFTA-staternas parlamentarikerkommitté. Denna kommitté
skall rådgivande till EFTA-staterna i frågorett relevansvara organ av
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inforrnationskanalfungerafrågori dessaskallDenEES.för som en
EFTA-parlamentarikerkommitté ochEESmellandels gemensamma

inbördes.parlamentmellan dessadelsparlament,ländernas
valperiod. Dessariksdagensväljs förledamöternasvenskaDe

samrådauppgifttillbeslutriksdagensenligtockså attharledamöter
det gällerEES-regler och närbeslutinförregeringenmed om nya

436.rskr.199293:KU 37EES-samarbetetfrågor rörandra som
ochEES-reglerinformation ut-dengällerdet omNär nyaom

till riksdagenbör lämnaregeringenEES-områdetvecklingen som
betänkandegodkändariksdageni sittEES-utskottethar av

under detregeringenutgå frånförklarat sigff,161 att199293:EU1, s.
informerarEES-kommitténbeslutsfattandet iföregårförfarande som

förhand-underutsträckningimed riksdagensamråderoch somsamma
vidareregeringenbörutskottetEnligtEES-avtal.lingarna ettom

sådanabeslutEES-kommittén fattatriksdagen närinformera nyaom
riksdagensinte kräverreglernavikt, ävenstörreregler är omavsom

lämpligtmeningenligt utskottetsdet attgodkännande. Härutöver är
lämnarregeringen avgörformeri deårligen ochregeringen som

på EES-utvecklingenförredogörelseallmänriksdagen en mera
vidtagits.åtgärderdeochområdet som

Utrikesnämnden5.5.4

årsi 1809ändringår 1921inrättadesUtrikesnämnden, engenomsom
regeringenmellansamrådförregeringsform, är permanentett organ

skall6 § RF10 kapEnligtfrågor.utrikespolitiskairiksdagenoch
underrättadutrikesnämndenhållafortlöpandesåledesregeringen om

riket ochförbetydelsefåkanförhållandenutrikespolitiskade som
I allabehövs.ofta detsådessa ut-nämndenmedöverlägga om
överläggaavgörandetföreregeringenskallviktrikesärenden störreav

så kan ske.nämnden,med om
ledamöterandraniotalmannenbestårUtrikesnämnden samt somav

kallelsepåsammanträderNämndensig.inomriksdagen avutser
nämndensfyraminstsammankallasskallochregeringen avom

vidOrdförandefråga.vissiöverläggningbegärledamöter en
eljest fungerareller denhand kungenförstaisammanträdena är som

statsministern.handandrastatschef, isom
ingafattarsamråd. DenförsåledesUtrikesnämnden är ett organ

sakfrågor.ibeslut
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Författningsreglering5.5.5 eller

Det parlamentariska statsskicket medför regeringen vid hanteringenatt
frågor samarbetet inom liksomEU, beträffande allarör andraav som

frågor, för sin existens beroende riksdagenär tolererar regering-attav
regeringDen inte hos majoritet i riksdagen förankratt.ex.en. som en

sin ståndpunkt inför kommande förhandlingar i ministerrådet löper
således risken bli för riksdagens missnöje i formatt utsatt av en
misstroendeförklaring och därmed tvingas avgå. Man kan därföratt

varje regering i intresse till hälla riksdagen välanta att eget attser
informerad vad pågår inom EU och hos den förankrar sinom som
ståndpunkt i frågor skall bli föremål för beslut i rådet för inteattsom
i efterhand råka för bakslag.ettut

kundeDet den här bakgrunden hävdas särskild lagregle-mot att en
ring för just samarbetet inom EU överflödig och i ställetattvore man
kunde nöja sig med endast det beskrivna parlamentariska ansvaretnyss
för regeringen riksdagen för de frågorna. Formerna förävengentemot
kontakter mellan regering och riksdag inför förhandlingar och beslut
inom EG skulle då få utvecklas i praxis särskild författnings-utan
reglering. En sådan ordning skulle säkerligen också fungera, i fallvart
i lägen då majoritetsförhållandena i riksdagen osäkra.är

Å andra sidan samarbetet inom EUspänner och viktigaöver stora
områden. Riksdagen avstår del sina befogenheter, och Sverigeen av

folkrättsligtblir bundet gemenskapernas beslut fattats underav som
regeringens inte riksdagens direkta medverkan. fastareEnmen ram
för regeringens skyldigheter i förhållande till riksdagen sig därförter
påkallad och för övrigt väl med svenska lagstift-stämmer överens
ningstraditioner. dessutomMan kan inte helt utesluta regering,att en
i lägen då den har stabil riksdagsmajoritet bakom sig, kundeen

helt förlita sig denna majoritets godkännande föröverväga sinaatt
åtgärder på förhand informera förankraoch dem. Detutan att om
skulle i så fall kunna leda till benägenheten sprida informationatt att
till och samråda med företrädarna för oppositionen minskar. Det vore
olyckligt.

Även alltså någon författningsreglering intesträngt tagetom vore
alldeles nödvändig redan parlamentarismens principer och befintliga-
kontrollforrner riksdagens inflytande har vi störregaranterar utan-

förtvekan regeringens skyldigheter i förhållande tillstannat att
iriksdagen dessa hänseenden skall slås fast i särskild bestämmelse.en
främjaDet skulle och förutsebart samarbete mellan regeringett gott

och riksdag enligt fasta rutiner. Som kan detta dessutom i vissasagt
lägen riksdagens minoritet insyn i och visst inflytandegarantera ett

sådana frågor beslutsbefogenheternadär har överlämnats tillöver
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gemenskapernas Samtidigt bör författningsregleringen görasorgan.
sådan levande utveckling i praxis blir möjlig.att en

5.5.6 Nännare regeringens skyldigheterom

Samarbetet inom EU båderör och smått, viktigt och mindrestort
viktigt, och både sådant det i dag förbehållet riksdagenärsom att
besluta och sådant regeringen eller förvaltningsmyndigheternaom som
kan bestämma. Ofta föregås gemenskapernas beslut långvariga ochav
omfattande förberedelser med betydande insyn. Ibland de föremålär
för känsliga förhandlingar vid vilka det kan klar nackdel förvara en

medlemsstats intressen dess förhandlingspositioner debatterasatten
offentligt. För god demokratisk förankring Sveriges agerandeen av
inom EU det angeläget riksdagenär verkligenytterst godaatt ges
möjligheter påverka detta. Samtidigt bör det ske i former inteatt som
skadar eller hotar skada Sveriges förhandlingsintressen.att

Som vi tidigare ankommer det intenämnt eller regeringenoss
ställning till i vilka former riksdagen skallatt ta arbeta. Vi har

emellertid arbetshypotes utgått från förslagen i betänkandetattsom en
EG och våra grundlagar SOU 1993:14 i detta avseende skall
genomföras. förslagenDe bygger tanken regeringens in-att
formation så långt möjligt skall lämnas vid riksdags-öppnasom
sammanträden det också skall inrättas särskild nämnd förattmen en
samråd mellanpriksdag och regering inför förhandlingar i rådet. I fråga

den gentemotomfattningennärmare regeringens skyldigheterom av
riksdagen har vi också funnit det ändamålsenligt skilja mellanatt ett

formellt samrådsförfarande, bör inriktat på besluts-mera som vara
fattandet i Europeiska unionens råd, och allmän informations-en
skyldighet bör bred och allomfattande.som vara

Samrådsförfarandet

Principen folkstyret slås fast med den inledande i regerings-om satsen
formens portalparagraf all offentlig makt i Sverige utgår frånatt
folket. De grundläggande principerna i vårt statsskick måste värnas

vid svenskt medlemskapäven i EU. Det gällerett med andra ord att
riksdagen behålla förankring hos folket på de områdenävengenom en

där Sverige beslutanderättenutövar med andra med-gemensamt
lemsländer i Europeiska unionens råd. Detta bör ske attgenom
riksdagen får möjlighet aktivt påverka iden leder framatt process som
till de avgörande besluten i rådet.

vårtAv parlamentariska styrelseskick följer f.ö. det bör ligga iatt
också regeringens intresse riksdagen blir involverad i beslutspro-att
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i rådet. Regeringen kan nämligen behöva någon formcessen av
förankring i riksdagen inför kommande ställningstaganden i rådet. På
så minskar risken försätt regeringen i efterhandatt påstöter motstånd
hos riksdagen det gällernär genomföra rådetst.ex. beslut häratt i
landet.

Regeringen bör alltså skyldig i viss omfattning, viattvara straxsom
återkommer till, samråda med riksdagen inför beslut i rådet. Vi har
förutsatt detta samråd skall medäga detatt särskildarum organ som
föreslagits inrättat och inte vid riksdagssamrnanträden.öppna På det

blir det möjligtsättet så behövs,när hantera de svenska förhand-att,
lingsmandaten med den diskretion kan nödvändig försom attvara
bästa tillgodose Sverigessätt förhandlingsintressen.

Härtill kommer rådsmöten i principäger varjeatt veckarum utom
under sommarferierna för EG:s del infaller i augusti månad.som
Också för samrådsförfarandet skall kunna fungeraatt underäven tider
då riksdagen inte samlad ochär med tankeäven på den tidspress
under vilken dessa frågor ofta måste hanteras det enligtär vår mening
lämpligt riksdagen skapar möjligheter härföratt inrättaatt ettgenom
särskilt för detta sarnrådsförfarande.organ

I fråga det formella samrådet mellan regering och riksdag införom
diskussioner och beslut i rådet finns det skäl överväga dettaatt om
skall omfatta alla frågor eller området för samrådsskyldigheten börom

på något Allmäntavgränsas sätt. det angeläget riksdagensett attvore
finge goda möjligheter påverka förhandlingsuppläggetatt i mera
betydelsefulla frågor, medan detaljer och teknikaliteter med fördel
kunde hanteras regeringen hand.av egen

I denna fråga kan det finnas anledning erinra regerings-att om
formens bestämmelser kompetensfördelningen mellan regering ochom
riksdag i fråga inhemsk normgivning.om

Erik Holmberg och Nils Stjernquist konstaterar, beträffande de
principer ligger till förgrund gällande regler i regerings-som nu
formen, bestämmelserna funktionsfördelningenatt mellan regeringom
och riksdag inte har betydelse i parlamentariskt styrdsamma en stat

i med fristående verkställande makt.stat Regeringsformenssom en en
bestämmelser i har därför inteämnet primärt till uppgift skapaatt
balans mellan den lagstiftande och verkställande makten eftersom
makten i princip alltid kan riksdagenutövas företrädare förav som
medborgarna. Bestämmelserna syftar i stället till fördela funktioner-att

mellan de båda högsta påstatsorganen sätt uppfyller ina ett som
huvudsak vissa praktiska krav. Från sådan utgångspunkt härlederen
Holmberg och Stjernquist sådana principer föreskrifter skallattsom
kunna beslutas och utfärdas så snabbt de får avsedda effekter,att att
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frågorviktigaarbetsuppgifter,medöverhopas attbörinteriksdagen
meningarflerauttryckakandennaeftersomriksdagenbehandlas ibör

beredasföreskrifter börviktigaregeringen,värderingaroch än att
såoffentlig debattochallmän atttilltillfällesådant sätt att engesett

påbelysaskaninnehåll ettoch dessföreskrifternabehovet av
mångsidigtböroppositionenpolitiskadenmångsidigt sätt, varaatt

majoritetsförhållandena kunnaomkastningvidorienterad för att aven
inte börriksdagenochsmidigtpå sätt attregeringsansvaret ettöverta

dådennaeftersomlagstiftningencentraladensig maktenavhända över
VårHolmbergStjernquist,betydelse seiminskariskeraskulle att

147.uppl.författning, 8:e s.
förbehållits allariksdagenharövervägandensådanaföljdTill av

medborgarnasförsamhällsskicket,förviktigaavgöranden ansessom
säkerhet,personligaderasföregendom,ellerhälsaochtill livsäkerhet

befogenheterRegeringens attframåtskridandeekonomisktför m.m.
haföreskriftertillhar begränsatsutfärda att ansessomavsenormer

utfärdatillområdenaangivna attpå de samtbetydelsemindre ovan
särskildsnabbhet ärkravetfall däri sådanaföreskrifter av

betydelse.
bestämmelserregeringsformensåterfinnsnormgivningBeträffande

RF.8 kap.riksdag iochregeringmellankompetensfördelningenom
föreskrifterbeslutarriksdagendetbestämmelser ärdessaEnligt som

ochpersonligaderasställningpersonligaenskildas samt omom
förhållandetföreskrifter2 §,inbördesförhållandenekonomiska om

enskildaföråliggandengällerallmännaoch detmellanenskilda somi
ekonomiskaellerpersonligaenskildasiingreppi övrigteller avser
kompetens,kommunernasföreskrifter3 §förhållanden samt om

§.organisation 5ochåligganden
s.k. lag-detellerkompetensriksdagensutanförliggerAllt som
grundriksdagenbeslutasskallhellerinteoch avområdet avsom

regeringensunderliggergrundlagsbestämmelsesärskildnågon
kanHärutöver13 §.restkompetensenden s.k.Dettakompetens. är

förordningregeringenbemyndigai lag attriksdagenemellertid genom
angivnasärskiltradskattföreskrifter änmeddela annat enom

områden.
regeringensiinskränkningarviktigatvåemellertidfinnsDet

förordningarfrågainnebörd. Iallmän somkompetens ommerav
gälleri lagbemyndigandestödmedmeddelatharregeringen av

förordningenföreskrivamöjlighetalltid har attriksdagen attsåledes att
denlåt12 §,prövningför attriksdagenunderställasskall vara

dessutomgällerGenerellt attutnyttjats.harsällanmöjligheten
intevisstiföreskrifter ämnemeddela ettregeringenförbehörighet att
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iföreskrifter ämnemeddelalagriksdagen sammahindrar att genom
§-14

regeringensomfattningenlagregeligällerdet avNär att angeen
beslut ikommandeinförriksdagenmedsamrådaskyldighet att

alternativlogisktnaturligt och motskullerådunionensEuropeiska ett
till denknytakunnabakgrunden attangivna anden varanu

enligtriksdagochregeringmellankompetensfördelning rege-som
frågorsådananormgivning. lfrågaigäller somringsformen omnu

frånöverlåtitsharbeslutsbefogenheterdärområdedetinomfaller
skyldigdåregeringenskulle attgemenskapernatill varariksdagen

kontrollfådärigenomskulleRiksdagenriksdagen.medsamråda en
detihanterasfrågordessahurinflytande övertillförsäkrasoch ett

restkompetensentillhörfrågorIsamarbetet.gemenskapsrättsliga som
nödvändigt.samråd inteskulle vara

efterdetskulle kunnaordning attsådanmed ennackdel varaEn en
kompetensfördelningenförupprätthålla gränsernasvårtblitid kan att

harbeslutsbefogenhetemadärområdenriksdagochregeringmellan
inte längregränsdragningenalltsåoch därgemenskapernatillöverlåtits

hurproblem ärbetydelse. Ettursprungliga annat mansinhar kvar
föremålbliskullenormaltfrågorsådanabeträffandeförfaraskall som

kommerHärtillregeringen. atttillriksdagenfråndelegationför
regerings-enligtkompetensregeringensochriksdagensmellangränsen

inteolägenheten ärfastställa. Denenkelheltalltidinte är attformen
i sådanameningsskiljalctigheterundvikaangelägetobetydlig. Det är att

sakfrågorna.pådiskussionernakoncentreraställetiochformfrågor att
skulleolägenheten,angivnadenalternativ, varasenastEtt utanannat

direktblirrådsbeslutsådanaallasarnrådsskyldigheten somlåta avseatt
medverkanriksdagenskräverellerlandetihärtillämpliga senaresom

genomföras.kunnaför att
främstskäl,andraocksåtilltalandegivetvisordning ärsådanEn av

påinflytandeomfattanderelativtfårdärigenomriksdagen ettdärför att
avgränsningockså denområdet. Det ärgemenskapsrättsliga somdet

intetalasdärlåttilltrådeslagen, attdanska omi denvaldes vara
Danmarki ut-ochunderrättelse att genomsamråd manutan om

En2.2.1.avsnittmodell seheltfåttpraxisiveckling annanen
samråda ävenärskyldighet attgåendeså långt attmednackdel en

förhållandevisfrågorradmedbelastasdå kommer avriksdagen att en
ochdeförriskocksådet storafinns attDännedbetydelse.ringa en
vårför sigochidockmängden. Det äriförsvinnerfrågornaviktiga

problem.sådanabemästrakunnaskulleriksdagenövertygelse att
vägframsigemellertid sökabörmening annanvår enEnligt man

kon-ändamålsenligt sättochnaturligtdelsfalli bästa ettsom
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dels låter samrådetssamrådet de viktigare frågorna,centrerar
dialog mellan regering ochbli resultat levandeomfattning ett av en

riksdag.
till den formella skyldighetenställningstagande hurvårt slutligaVid

riksdagen bör bestämmas har vi därförsamråda medregeringenför att
till den praxislösning anknyter harför närastannat somsomen

frågor och vi harför hanteringen dessai Danmarkutbildats av som
innebär regeringen skallavsnitt 2.2.1. Dettaredogjort för i att

alla frågorför ändamåletriksdagenunderrätta det utsett om somorgan
lämpligen skeministerrådet. Det kanskall behandlas i attgenom

rådetssärskilda riksdagsorganetlöpande tillställer detregeringen
regeringen rådgöra med nämndaskalldagordningar. Därutöver nyss

i ministerrådet skall läggashur förhandlingarnai riksdagen omorgan
frågor. Regeringen skall skyldigbetydelsefullainför beslut i varaupp

finnersamråd i frågor dentill sådantinitiativet ettatt ta som vara
därutöver ha påkallariksdagens skallbetydelsefulla. rättMen attorgan

dagordning riksdagsorganetfråga på rådetssamråd i vilken somannan
betydelsefull samråd börså ägaatt rum.varaanser

utformningen regeringenslagtekniskahärefter gäller denVad av
naturligtvis skäl anföras föravseenden kundei dessaskyldigheter att
så det direkt bestämmel-precis möjligtsåden skulle göras att avsom

skall ske. kunde främjafrågor samråd Detframgick i vilka ensen
Vi har emellertid funnitgod förutsägbarhet.hantering ochenkel atten

fånga deförfattningstext exaktsvårigheter idet möter attstora en
vilka frågoroch tydligtskall fyllabestämmelsen ärsyften ange som

samråd och förankring i detskall sökaregeringenså viktiga att
säkert samband mellanfinns ingetDetsärskilda riksdagsorganet. t.ex.

direktiv, förordning e.d. årådsbeslutå sidan ettarten enaavena --
arbetet med finnasakfrågans betydelse å den andra. Isidan och att en

vårvisserligen enligtavgränsning börväl fungerandepraktiskt man
förvägledning de regler gällerviss ifinnamening kunna somen

för vilken viregering och riksdag ochkompetensfördelningen mellan
avgränsning inte tillräckligtsådanredogjort Men ärhar ovan. en

själva anslutningslagen.för in iadekvat att tas
precis formuleringvilja uppnå medfrämst skulleVad voreenman

emellertid undgås påSådana kantolkningssvårigheter.undvikaatt
riksdagsorganet,enligt vår mening klartstår såledesandra Detsätt. att

skall ha krävainitiativ,skyldighet rättregeringens attatt tatrots
inte tagit något sådantregeringende frågor därsamråd också i

tolkningsföreträdeslagsfår härigenominitiativ. Riksdagsorganet ett
betydelsefull fråga. Det rimligvad ärbeträffande är enensom

tolkningstvister.undviks dessutomsådan lösningMedordning. en
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Vi har den här bakgrunden valt försökainte i anslutnings-mot att
lagen exakt hur avgränsningen såvitt samrådsskyldighetenange avser
skall får i ställetDetta ske fortlöpande dialoggöras. mellangenom en
regeringen och riksdagsorganet. I denna dialog skall det för ändamålet
inrättade riksdagsorganet alltid kunna få sista ordet beträffande vad

skall föremål för samråd. Det skall oförhindrat attsom vara vara
begära sådant samråd i vilken frågaäger helst. En sådanatt rum som
lösning bäst förenlig med statsskickets grunder. Såledesär måste det

ankomma på riksdagens särskilda vadavgörat.ex. ytterst attorgan
betydelsefullt enligt föreslagnaden bestämmelsen.är Undersom

sådana förhållanden har reglering, tillåter levandeen mera vag som en
utveckling i praxis, få olägenheter i stället klara fördelar.men

Med den ordning vi föreslår partierna i riksdagen god inblickges en
i alla frågor skall behandlas i rådet samtidigt partierna fårsom som

med och bestämma hur förhandlingarna i viktiga frågor skallvara
ligger viläggas Det redan har framhållit från demokratiskaupp. som

utgångspunkter särskilt värde i folkets företrädare får möjlighetett att
uttrycka sin åsikt i alla frågor leder till betydelsefulla ochatt som

bindande beslut för Sveriges del.
reglering föreslårDen kan komma medföra riksdagenatt att

samrådpåkallar i fråga förslag till regler enligt den nuvarandeom som
arbetsfördelningen regeringen kan besluta Vi inte detom. ser som
någon avgörande nackdel. Dels kan riksdagen redan i dag till sigta
regeringens normgivningsmakt. Dels blir riksdagens slutliga be-
slutanderätt mindre vid svenskt medlemskap i den iEU dag.än ärett

riksdagen i framtid då i fårAtt stället inflytande flera frågoröveren
kan fördel. Dels bör kunna utgå från riksdagent.o.m. attvara en man
kommer återhållsam med befatta sig med mindre viktigaatt attvara
frågor och med detaljer.

nackdelar kan förknippadeDe med samrådsskyldighetsom vara en
kan komma omfatta så många frågor främst då arbetsan-attsom -

i riksdagenhopningen och risken för viss tröghet i de svenskaen
förhand]ingsförberedelserna bör heller inte överdrivas. Det organ-
riksdagen inrättar för ändamålet får själv upprätthålla den disciplin det
finner motiverad.

informationAllmän

det underrättelse- och samrådsförfarandeUtöver bör komma tillsom
stånd mellan regering och riksdag i enlighet med vad har föreslagit

åläggasbör regeringen skyldighet lämna allmän in-attenovan
formation till riksdagen inom Europeiskasamarbetet unionen.om

informationDenna bör det Grundlagsutredningen inför EG harsätt



överväganden96 SOU 1994:10

föreslagit, i till samrådet, kunna vid riksdags-öppnamotsats ges
sammanträden.

Vi således det i anslutningslagen bör föreskrivasattanser en
skyldighet för regeringen fortlöpande lämna information tillatt
riksdagen vad sker inom för samarbetet i unionen.om som ramen

information börDenna givetvis dock endast sådana frågoravse som
intresse för vårt land. En sådan infonnationsskyldighetär blirav

särskilt viktig beträffande frågor samarbetet på detrör ut-som
rikespolitiska säkerhetspolitiskaoch området, låt Utrikesnänm-attvara

redanden här enligt gällande regler spelar betydelsefull roll. Deten
enligt vår mening också viktigt denna information lämnasär påatt ett

så tidigt stadium möjligt så riksdagen får tillfälle följaatt attsom noga
utvecklingen inom Europeiska unionen.

riksdagen skall fåFör möjlighet kontrollera regeringenatt att atten
fullgjorthar sina skyldigheter i angivna hänseenden förelår vinu

också regeringen skall gång året lämna skriftlig redo-att en om en
görelse till riksdagen utvecklingen inomöver Europeiska unionen
tillsammans med förteckning alla de rättsakter rådetöver haren som
beslutat.

särskild fråga sådanEn författningsbestämmelseär också börom en
de formerna för samråds- och informationsförfarandet.närmareange

kan diskuterasT.ex. det skall fordras majoritet leda-attom en av
i det särskilda påkallar samråd imöterna viss fråga förorganet atten

sådant skall ske eller kvalificerad minoritet skall kunna få dettaom en
stånd.till annanfrågaärEn och i såfallivilken form. över.om

läggningarna skall dokumenteras.
Vi har funnit inte böra in dessa frågor. De denäross av

karaktären riksdagen själv bör utarbeta eventuella regler dem.att om
börMan kunna utgå från samspelet mellan regering och riksdag iatt

dessa frågor kommer utvecklas tillfredsställandeatt sättett utan
någon reglering i anslutningslagen.närmare Iden mån särskilda regler

befinnaskan nödvändiga för riksdagens vidkommande får detta
i sammanhang och då kanskeövervägas den sittandenärmastannat av

Riksdagsutredningen.

5.5.7 Information inför med Europeiskamöten rådet

Europeiska rådet består medlemsstaternas eller regerings-stats-av
chefer och sammanträder regel gång halvår. Vid dessasom en per

fattas främst beslut i övergripande politiskamöten frågor. Dessa beslut
får det behövs, till sekundärrätt på vanligtomsättas sättsenare, om

beslut i Europeiska unionens råd.genom
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besluts-frånsåledessigskiljerrådetEuropeiskaiBeslutsfattandet
Europe-fattasbeslutråd. DeunionensEuropeiska avifattandet som

medlemsstaternai t.ex.tillämpbar rättdirekt somblir interådetiska
iSamarbetetförordning.beslutadrådunionensEuropeiskaen av

medanmellanstatligt,beskrivaskanrådet närmastEuropeiska som
ochkaraktäröverstatligharrådunionensEuropeiskaibeslutsfattandet

beslutanderätt.överlåtengemenskapentillsiktetar
inflytandeskallriksdagen ettförhuvudargument gesvåra attEtt av

varitråd harunionens att ettEuropeiskaibeslutsprocessenöver
frånöverlåtsbeslutsbefogenheterbetyderEUimedlemskap att

gällande närsättintesigskäl görrådet. Dessatill sammariksdagen
formelltnågraeftersområdetEuropeiskaibeslutsfattandetgällerdet

traditionellsigdetmån rördendär. Ifattasbeslut inte ombindande
kompetensområderegeringenshandi förstaocksådetutrikespolitik är

berörs.som
bindningarpolitiskapå detankemedfrämstochmindre,destoInte

skallriksdagennaturligtvi det att gesråd,i dettauppstår ansersom
frågori deintaskallSverigeståndpunktdenocksåinformation om

kanrådet. DetEuropeiskaikommande mötenpåavhandlasskallsom
skallbeträffande frågorföreslagitharvi somsättpåtill somsamma

vii detnormaltdvs.råd,unionensEuropeiska organbehandlas i
regeringen.medsamrådför sittinrättaskallriksdagenförutsatt att

någonske ihellre bördetemellertid finna annanattkanRiksdagen
skallinformationfastslämeddärför attnöjer attViordning. oss

lämnas.
ochutrikes-oftaharrådetEuropeiskaibehandlasfrågorDe som

ñmisredandeterinradärförvillVi attinslag.säkerhetspolitiska om
riksdagochregeringmellansamrådochinformationförett organ

förslagVårtUtrikesnämnden.nämligenområdet,utrikespolitiskadet
spelar.dettarollrubba den organinte att somär avsett

Sammanfattning5.5.8

riksdagendelardessaförslag i attvårainnebärSammanfattningsvis
skallfrågordeinflytande överreelltoch sombretttillförsåkras ett

såledesskallRegeringenråd.unionensEuropeiskaibehandlas
skallfrågoralla tasriksdagen somutsettunderrätta omorganett av

dettamedrådgöraregeringenskallVidarerådet.ibehandlingtillupp
beslut iinförskall läggasrådetiförhandlingarna upphurorgan

deiinsynenbästadenharRegeringen,frågor.betydelsefulla som
sådanttillinitiativskyldig ettskall att taaktuella,ärfrågor varasom

särskildadetbetydelsefulla. Mentimerdenfrågori desamråd vara
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riksdagsorganet skall därutöver kunna påkalla samråd i andra frågor
detta för sin del finner viktiga. Riksdagen skallsom härutöver

fortlöpande erhålla allmän information allt sker inomen om som
för samarbetet i Europeiska unionen kanramen intressesom vara av

för Sverige. Slutligen skall regeringen årligen lämna skriftligen
redogörelse till riksdagen över utvecklingen inom Europeiska unionen
med förteckning deöver rättsakter har beslutatsen Europeiskasom av
unionens råd. Sammantaget innebär detta riksdagen är garanteradatt

betydande inflytande hurett över regeringen företräder Sverige inom
EU och dessutom i princip heltäckande information utveck-en om
lingen inom gemenskapen.

5.6 Samråd med riksbanken

Riksbanksfullmäktige har i yttrande 1994-01-14 tillett Justitiedeparte-
betänkandetöver statsförvaltningenmentet och EG SOU 1993:80

aktualiserat frågan i vilka former samråd i EG-arbetet bör skeom
mellan regeringen och Riksbanken. Enligt Riksbanken bör detta
författningsregleras och hör regel samrådsskyldigheten om mera
naturligt hemma i anslutningslagen i riksbankslagen.än Riksbanks-
fullmäktige föreslår därför det i anslutningslagen skall införasatt en
skyldighet för regeringen vid beredningen frågoratt behandlasav som
inom för samarbetet inom EG samråda med Riksbanken iramen
frågor viktstörre berör såväl regeringens Riksbankensav som som
verksamhetsområden. Vi har fått kännedom innehållet i dettaom
yttrande i skede utredningsarbetet.ett sent av

Vi har enligt våra direktiv till uppgift överväga fråganatt om
omfattningen samrådet mellan regeringen och riksdagen och i vadav
mån detta samråd bör författningsregleras. Vår uppgift däremotär inte

generellt frågorprövaatt samråd i frågor skall behandlasom som
inom för samarbetet inom EU mellan regeringen och andraramen
myndigheter. Vi vill emellertid mycket kortfattat redovisa några
synpunkter i den fråga Riksbanken har väckt.som

Riksbanken myndighetär under riksdagen. Vi har i dettaen
betänkande lagt fram förslag i fråga samrådet mellan regeringenom
och riksdagen. En möjlighet kunde det vi harattvara organ som
förutsatt riksdagen inrättar för dettaatt samråd till sig knyter personer

företräder Riksbankens intressen i frågor berör Riksbankenssom som
verksamhet. På så skulle skapassätt samarbete mellan riksdagenett
och dess myndighet.egen

Ett alternativ skulle kunna regleraannat samrådsskyldig-attvara en
het mellan regeringen och Riksbanken i riksbankslagen, för det fall att
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erforderlig.regel häromsärskild ansesen
frågorberedningenvidregeringenframhållavill viSlutligen att av

fortlöpandei EUsamarbetetförinombehandlasskall ramensom
organisa-ochmyndigheterradmedsamrådabehövakommer att en

ställningstaganden. Detför sinaunderlagfullgottfåförtioner ettatt
någonvälfungerakunnadetta kommeruppfattning utanvår attär att

samrådetfrågaigällerförfattningsreglering. Detta ävensärskild om
Riksbanken.med

bestämmelse häromnågonbakgrundenden härföreslårVi attmot
anslutningslagen.iininte tas

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande5.7

medlemskapsförhand-ambitionenuttalat ärharRegeringen attatt
år såinnevarandemånadunderavslutade attskalllingarna marsvara
Vi utgårjanuari 1995.den 1medlem i EUinträdaSverige kan som

krafti denskall trädaanslutningslagenfrånförslagi vårtsåledes att
ratiñkations-bl.a.emellertid medvetnaVi1995. attjanuari är1 om

förtidpunktenkanländerantal görai attstortettprocesserna
sigvisardet fall dettahållas Förbehöva öppen.ikraftträdande kan

sammanhang.idetlämpligt, kan etttas senareupp
kanEES-lagenbeslutadedärtillanslutningioch denEES-avtalet ge

förhållande tillienskildaförskyldigheterochrättighetertillupphov
rättighetersådanaFörekomstenallmärma.eller detenskildaandra av

nödvändighet hamedinteemellertidbehöverskyldigheteroch
bliskallför deanslutning till EUSverigesföre attaktualiserats

påtalasheller intekanskyldigheterochrättigheterSådanabestående.
blir gällande här.EG-rättdenmed stödskyddaseller som senareav

till EES-övergångsbestämmelsebehovdärförföreliggerDet ett av en
deninnebördupphävas,skallalltså föreslårvi attlagen, avsom

rättsförhållandenpåtillämpasskall fortsättaupphävda lagen att som
gällde.tid då lagenunder denuppkommit
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svenskpåStrukturen6 en

anslutningslag

dentillämpasländerna,nordiskaövrigadeiliksomSverige,I t.ex.
föreskrifter förinternrättsligasärskilda attfordrasdetprincipen att

skall kunnaöverenskommelseinternationellibestämmelserna en
kretsdärmed dentillhörSverige staterinternt. somtillämpas av

monistiskafrånskillnadtilldualistiska, staterbetecknasbrukar som
ochomedelbartkonventionsätagande utaninternationelltvilkai ett

internadendelrättsbildning utgörnationellmellankommande aven
rätten.

internationellbl.a.innebärdualistiskatraditionellt synsättet attDet
delartvåfrågaintedetnationell ärfrån rättartskild avomärrätt -

vihävdainteVi villskilda atttvå system.rättssystem utan omsamma
svenskotvivelaktigt kommerMendetta synsätt.måste enövergenu
i dettanytänkandevisstkravställatill EUanslutning ettatt

karaktärspecielladessgrundkommerEG-rättenhänseende. av-
integrerasnödvändighetmedinrymmer attdenprinciperoch de som -

tidigarevadsätt änsvenskanationella rätten annatden ettmed som
överenskommelser. Det ärinternationellaföljdtillvarit fallethar av

denmedinförlivasmåstereglernamaterielladebarasåledes inte som
Även EG-rättensprincipersådanasvenskanationella rätten. som

nationellframför rättföreträdeeffekt ochdirektatillämplighet,direkta
dessaMångasvenskadet rättssystemet.måste avaccepteras av

EG-dom-rättspraxisdeninnehållsittfåttprinciper har somgenom
Även EG-inomrättskällapraxis utgördennautvecklat.harstolen en

land.vårtigenomslagmåste fårätten som
hävdakunnaskulleminimalistiskt synsättsynnerligenMed manett

vari-bestämmelseendalösasskulle kunnauppdragvårt engenomatt
ochSverigemellananslutningsfördragetföreskrivasskulle attgenom
Avi landet.härgällaskallmedlemsstaterhittillsvarandeEU:s

grund-devibl.a. övernämligenföljeranslutningsfördraget taratt
Genomsekundärrätten.beslutaderedandenochfördragenläggande

tillbeslutanderättöverlåtsgrundläggande fördragentillträder deviatt
ställningEG-rättenprincipernaSverigeiinförsEG:s omsamtorgan

praxisiutformaskunde utanbeslutsprocessenroll iRiksdagensm.m.
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särskilt stöd i lag.
Enligt vår mening bör emellertid sådan minimalistisk och strikten

juridisk lösning inte väljas. I stället bör direkt i den svenska anslut-
ningslagen de viktigaste konstitutionella och rättsliga effekteranges

följer anslutning till EU. Skälen försom sådan lösningav en haren
utvecklats i föregående kapitel.

Det skiljer samarbetet inom EU från internationelltsom annat
samarbete främst detär förhållandet medlemsstaterna överlåteratt en
del sin beslutanderätt till de Dettaav ocksåärgemensamma organen.
den egentliga konstitutionella effekten medlemskap. Vi harettav
därför funnit överlåtelsen beslutsbefogenheteratt till EG börav
komma till uttryck i särskild författningsbestämmelse, även deten om
kan hävdas detta följer direkt deatt grundläggande fördragen.av

Vi vidare för tydlighets skullattanser särskildman genom en
bestämmelse i anslutningslagen bör inkorporera alla de grundläggande
fördragen. Därigenom markeras tydligt dessasättett utgöratt en
del den svenska nationella rätten.av

Den sekundärrätt har beslutats EG:s institutioner fram tillsom av
tidpunkten för svensk anslutning måste införlivas med svensken rätt.
Vi har i huvudsak skäl beträffande deav grundläggandesamma som
fördragen funnit det bör in särskild bestämmelseatt tas i anslut-en
ningslagen det.om

Vi föreslår också särskild bestämmelse det samråds- och in-en om
formationsförfarande bör komma till stånd mellan regering ochsom
riksdag i hithörande frågor.

I övrigt har vi inte funnit några frågor kräver reglering isom en
denna lag.

Vi lägger således fram förslag till anslutningslagett en som
innehåller endast paragrafer. Av dessa den förstaär ingresssex en

lagens tillämpningsområde. Den femtesom paragrafenanger inne-
håller endast uppräkning de grundläggande fördragen.en Denav rent
materiella regleringen omfattar således endast fyra paragrafer.
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Specialmotivering7

anslutning tillSverigestill lagFörslaget om

unionenEuropeiska

l §
fast iläggsunionenEuropeiskatillanslutningSverigesförVillkoren

ochmedlemsstaternanuvarandemellan defördrag upprättasett som
innehåller sådanalagDennaansökandeövrigaSverige jämte stater.

förlämpligabedömtsharbestämmelser attövergripande varasom
förpliktelseruppfylla deochanslutningsfördragettillämpakunna som

detta.följer av

2 §
kommeravsnitt 5.2motiveringenallmännaframgått denharSom av
överlåtaåta siganslutningsfördragetratiñcera attattSverige attgenom

deföljeromfattningdeniEG:stillbeslutanderätt avsomorgan
Sverige inte längrevi iföljd häravEn ärfördragen.grundläggande att

åtagandenvårahand. Ipåbeslutsbefogenheterdessautövaäger egen
ingå dessaocksåkommerfördragengrundläggande attattdeenligt

ipåi landet sättgälla härskallbeslutfattade somsammagemensamt
EG-rätten.följerprinciperenligt demedlemsstaterövriga avsom

faktiskadenskeranslutningslagenibestämmelsedennaGenom
uttryckerVitill EG:sbeslutsbefogenheterdessaöverlåtelsen organ.av

beslut medfår fattagemenskapernasEuropeiskasådet organatt
grundläggandedeföljeromfattningi denlandetihärverkan avsom

tillframbeslutskompetenssikteBestämmelsenfördragen. tar som
regeringoch ävenriksdagbarainte utananslutningen utövas avav

behörighet härtill. Ide harmåni denmyndighetersvenskaandra nu
gemenskapernasEuropeiskauttrycketbegagnasbestämmelsen organ.

skallbeslutskompetensen utövasöverlåtnadenuppnåsDärigenom att
föreskriver.fördragenordningdeni som

§3
bestämmelsernågrainteinnehållerfördragengrundläggande omDe

fördragsbestämmelsemaförgå tillskall vägamedlemsstaterna atthur
med-pâankommamåstenationellt. Det ett nytttillämpasskall kunna
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lemsland de grundläggande fördragenöverta till sin rättsord-att egen
ning i enlighet med konstitutionella förutsättningar. Mångaegna
bestämmelser i de grundläggande fördragen riktar sig enligt sin
ordalydelse enbart till medlemsländerna och skulle den anledningenav
inte behöva införlivas huvud medöver svensk Ett antalrätt.taget stort
fördragsbeståmmelser emellertid direkt tillämpbarutgör irätt
medlemsstaterna. En svensk anslutning till innebärEU därför dessaatt
fördragsbeståmmelser skall kunna tillämpas svenska domstolar ochav

rättstillämpandeandra myndigheter. Med tanke på vårt dualistiska
krävs inhemsk lagstiftning för sådansynsätt tillämpning skallatt en

möjlig. För svenskt vidkommande skulle det emellertid i och förvara
sig tillräckligt endast införliva med svensk sådanaatt rättvara
fördragsbeståmmelser direkt tillämpbara. EG-rättenansettssom vara
befinner sig emellertid fortlöpande EG-domstolens verksamhetgenom
i utveckling och det sannoliktär ytterligare fördragsbeståmmelseratt
kommer ha sådan effekt. Det därför mycket vanskligtäratt attanses
selektivt välja vilka fördragsbeståmmelser bör införlivas medut som
svensk De grundläggande fördragen inkorporerasrätt. således genom
denna bestämmelse i sin helhet i svensk varefter bestämmelsernarätt
i fördragen del vår nationellautgör I övrigt hänvisasrätt. tillen av
vad anförts i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.1.1.som

4 §
På beträffande de grundläggande fördragen,sätt dvs.samma som

prirnärrätt,EG:s gäller Sverige enligt anslutningsfördragetatt övertar
också de rättsakter har beslutats EG:s med stöd desom av organ av
grundläggande fördragen fram till tidpunkten för anslutningen. Många

dessa rättsakter direkt tillämpbaraär och har direkt effekt.av
Beträffande andra rättsakter gäller de saknar bindandetyper attav
verkan de ändå kan ha betydelse för den tolkningenrättaattmen av
EG-rätten. Av skäl har redovisats i den allmänna motiveringensom
avsnitt 5.1.2 har vi kommit till den slutsatsen vi lämpligen böratt
inkorporera samtliga de rättsakter har beslutats fram till tid-som
punkten för Sveriges anslutning till EU. Dessa rättsakter kommer
därefter del den svenska nationella Det skallatt rätten.vara en av
framhållas dessa rättsakter skall tolkas och tillämpas här i landetatt
det följer EG-rätten i sig själv. följdsätt En det är attsom av av
direktiv inte vidare blir gällande svensk enligt sin ordalydel-rättutan

Rättsakterna får således detta helt enkelt giltighetsätt ise. samma
Sverige i alla andra medlemsstater.som
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§5
grundläggandedeuppräkningendastinnehållerBestämmelsen aven

fördragen.

§6
ochinformeraskyldighetregeringens attreglerasbestämmelsedennaI

VårtEU.inomsamarbetetfrågor röririksdagenmedsamråda som
samrådsförfarandeochunderrättelse- somdelsinnefattarförslag ett

råd, delsunionensEuropeiskaibeslutsfattandetinriktatskall vara
riksdagenhållafortlöpanderegeringenförskyldighet attallmänen

avsnittibehandlatsharFråganEU.inomsamarbetetinformerad om
5.5.

samråds-ochunderrättelse-formelladetreglerasstycketförstaI
måste demotiveringenallmännadenianförtharviSomförfarandet.

medförastatsskickvårt attbärprincipergrundläggande uppsom
framlederi dendeltaaktivtmöjlighet somfår processriksdagen att

rådet.beslutsfattandet itill
samarbetsområdet.helaöverfrågor spännerbehandlasrådetI som

medlerns-iinnevånamaförbetydelsebeslutviktiga storfattasDär av
för denfrågorradocksåemellertidbehandlas somDär enstaterna.

kanbetydelsefulla. Därmindresighelt klartallmänheten ter somstora
saknarhuvud tagetbeslut överfattasochfrågorockså somtas upp

land.vårtförintresse
såsamrådsförfarandet sätt attförområdetvalt avgränsaVi har att

riksdagenunderrättaskallregeringen ettinledningsvis avattvi anger
Europeiskaibehandlasskallfrågorallasärskilt somutsett organ om

riksdags-med dettarådgöraregeringenskallVidareråd.unionens
beslutinförförasskallministerrådetiförhandlingarnahuromorgan

frågor.betydelsefullai
underrättaskallregeringenfastinledningsvissåledes attslåsHär

unionensEuropeiskaibehandlasskallfrågorallariksdagen somom
ankommitintedetharskall skeunderrättelsedennaformvilkenråd. I

inrättarriksdagenfrånutgåttdockVi atttill. harställningpå att taoss
skall ägabestämmelsenenligtsamråddetförsärskilt somett organ

detskullesådantUtanriksdag.och ettregering organmellanrum
motiveringenallmännai denredovisatsharskälförmodligen somav

samarbetefungerandeståndtillfå ettsvårigheterpraktiska attmöta
riksdag.ochregeringmellan

fort-riksdagochregering attför enfråga genomblifårDet en
hanteraförordningen attlämpligastedenutveckladialoglöpande

det sättetDanmark göridockvillVi nämna attfrågor.dessa man
dagordning upprättatsdensänderenkelt över somheltregeringenatt
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förinför kommande rådsmöte till Folketingets dessa frågor,organ
Markedsudvalget. Därefter infinner sig den minister skallsom
företräda Danmark vid râdsmötet vid Markedsudvalgets sammanträde

frågorna.för genomgång och diskussion kring de aktuella Enligten
fungeravår bedömning skulle motsvarande väl här.ävenett system

fortsättningen regeringen skall rådgöra med det särskildaI sägs att
inrättar härför hur förhandlingarna i rådet skallriksdagensomorgan

frågor regeringen bedömerföras inför beslut i sådana som som
betydelsefulla och i andra frågor riksdagsorganet bestämmer.som

regeringen, kan bäst in-Avsikten härmed är antasatt varasom
skyldig initiativformerad frågornas karaktär, skall att egetvaraom

betydelsefulla frågor. riksdagsorganet skall hasöka samråd i Men rätt
samråd frågor. På så riksdags-dessutom påkalla i andra sättatt ges

skulle ankommastark ställning starkare det detänorganet omen -
vilka frågor samråd skallhelt på hand iavgöra ägaatt rum.egen

regeringens innebär förslaget också möjlighetdelFör atten
förhandlingarnaförankra den ståndpunkt regeringen inta vid iämnar

kunna försäkra sig riksdagensrådet och regeringen skallatt acceptom
detta i detalj skall till har vi inteförhandlingsståndpunkten. Hurav

Ävenställning till. punkten bör regering ochskola denansett taoss
lämpliga former för få till ståndriksdag kunna utveckla att en

ordning. heller har vi funnit anledning uttalafungerande Inte att oss
konstitutionella effekterna eventuell oenighet mellan regeringde avom

frågor. Vanliga parlamentariska spelregleroch riksdag i denna typ av
också detta område.gäller självfallet

således viktigt klart det formellt regeringenDet göra ärär att att
Ävenföreträder Sverige vid ministerrådets regeringenmöten. omsom

från det riksdagsorgan har inrättats förhar skaffat sig accept somen
regeringen med fullt politisktdetta samrådsförfarande, agerar ansvar

rådets Riksdagsorganets uttalanden kan självfallet inte blivid möten.
också formellbindande för hela riksdagen och saknar konstitutionell

därför alltid utkräva politisktbetydelse. Riksdagen kan komma att
sådan frågaregeringen för hur har hanterats, ävenenansvar av om

frånförhandlingsupplägget inte majoritet i detmött gensaga en
särskilda organet.

alltså skyldig initiativ till samråd i frågor denRegeringen är att ta
betydelsefulla. skall dras knappastbedömer Hur gränsen ärvara

kompetensfördelningmöjligt i själva lagtexten. Denatt som nuange
fråga normgivning mellan regering och riksdag i de frågorgäller i om

emellertid kunna tjäna lämplighär kan bli tal bördet om som en
betydelsefull fråga.utgångspunkt för vad skall Isom anses vara en

på riksdagensådana frågor det ankommer beslutaatt om mensom nu
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överlåts till EG:smedlemskapetbeslutsbefogenheternadär genom
hursin meningtillfällefåsåledes sägariksdagenbör att omorgan

ståndpunkt vidSverigesoch hurskall läggasförhandlingarna upp
bedömasjälvfalletRegeringen kan ävenskallbeslutsfattandet ut.se

tänkas finnakan ocksåRegeringenbetydelsefulla.frågorandra vara
Regeringen fårbetydelsefull.gång intenågonfråga ärsådanatt en

omdöme.hjälp sittmeddettabedömasåledes av
ochIdenbestämmelsenmed ärolägenhettänkbar attEn vag.vore

iriksdagsorganetslås fast detbestämmelsen äridetmed att somatt
viskallsamrådfrågori vilka ägabestämmerhandsista rum anser

ändamåletförRiksdagensnackdeldenna övervunnen.dock vara
samråd ipåfordramöjlighethaalltidskall såledesutsedda attorgan

medhelt i linjeliggerordningsådanhelst. Enfrågavilken som
principer.konstitutionellagrundläggande

fortlöpandedessutomregeringenfastslåsstycketandradetI att
sker inomvadtill riksdageninformationskall lämna ramensomom

skyldighetdennabegränsning isjälvklari EU. Ensamarbetetför
fråganfall dåibehöver länmas äninformation inte annatligger i att

informationform dennavilkenoch iPå vilketland. sättvårtberör
ställningriksdagenförfrågahandförstablir i att talämnasskall en
infonna-allmännadenuppfattningendenemellertidVitill. attär av

lämnas vidmöjligt börså långtfrågahärdettion är somomsom
riksdagen.medsammanträdenöppna

redo-skall lämnaårvarjeregeringenföreskrivsSlutligen att en
inom EU. Dennasamarbetetutvecklingenförriksdagengörelse till av

samtligaförteckning överinnehållalämpligenbör ävenredogörelse en
sådanmedAvsiktenunder året.har beslutatsrättsakter ensom

sammanhållen bildriksdagendelsfrämstordning är avatt enge
imöjlighetfåskallriksdagendels attEU,inomsamarbetet att en
iskyldighetersinafullgjortregeringen harkontrolleraefterhand att

till riksdagenredogörelsesådanbestämmelse. Enmed dennaenlighet
informationsbehov.allmäntockså fyllakan ett mer

vimotiveringenallmännaframgått den attharSom anserav
ocksåriksdagsorganetsärskildainformera detskallregeringen om

funnitdock inteVi harEuropeiska rådet.ibehandlasskallfrågor som
Skälenlagbestämmelsen.detta iuttryckligennödvändigtdet att ange
5.5.7.avsnittmotiveringen underi den allmännaredovisatsdet hartill

informationförredan finnsdeterinraocksåvillVi ettatt organom
utrikespolitiskapå detoch riksdagregeringmellansamrådoch

inteförslagUtrikesnämnden. Vårt är attnämligen avsettområdet,
ställning.nämndensrubba
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Bilaga

Kommittédirektiv ww
E

1993:83Dir.

tillanslutningsvenskÖvergripande vidlagstiftning en
EGEU

1993:83Dir.

l993-06-10regeringssammanträdevidBeslut

anför.DinkelspielStatsrådet

förslagMitt
för-lämnauppdragmed atttillkallasutredaresärskildföreslår attJag en
tillanslutningsvenskvidkrävslagstiftningövergripande ensomdentillslag

EGEU.

Bakgrund
fcb-lEGEU denimedlemskapförhandlingarsinainledde omSverige

svenskadetförutsättning attunderSverigeärår. Avsikten attruari detta - medlemskapsvensktbejakar ettfolkomröstningenkommande -denifolket
år 1995.medleminträdaskall kunna som

konstitutionellförändringarvissaförutsätter avEGEUimedlemskapEtt
slag.lagstiftning annatövergripandeockså avnatur men grundlags-behovetutredaförkommitté avatttillkalladesl99laprill en

Kommittén, antogEG. nam-imedlemskap somsvensktinför ettändringar
betän-sitt1993iöverlämnadeEG,inför marsGrundlagsutredningennet komplette-Betänkandet,grundlagar.våra somochEG1993:14SOUkande

EG,ochgrundlagarVåra1993:36Dsdepartementspromemorianmedrats
promemorian.medtillsammansnärvarandeförremissbehandlas

förutsättning-konstitutionelladeåstadkomsgrundlagsändringarGenom
tillanslutningföljerutsträckning eni den avmedlemskap somför ettarna tillbeslutanderätt gemen-överlämnamöjligtdetblir attHärigenomEGEU.

överläm-faktisktocksåbeslutanderättmåsteDärefterinstitutioner.skapens
Iagbestämmelse.särskildregleraskanDetta engemenskapen. genomtillnas
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Ett svenskt anslutningsfördrag med EGEU kan föranleda lagstiftning
också i andra hänseenden. frågaEn hur denär svenska anslutningen till de
grundläggande fördragen skall regleras och hur de rättsregleren annan som
EG redan beslutat med stöd dessa fördrag skall tillämpligagöras här iav
landet. frågaEn också kan komma aktualiseras huruvidasom att är princi-

gemenskapsrättens företräde och -i vissa fallperna direktaom effekt bör
framgå den svenska lagstiftningen eller förhållandet mellanav EG-rättenom
och intern svensk bör lösas på någoträtt frågorDessasätt. börannat ises
ljuset den fortsatta beredningen Gmndlagsutredningensav betänkandeav
och den nyssnämnda departementspromemorian.

Grundlagsutredningen har i enlighet sinamed direktiv övervägt vilket
riksdagensätt kan spela aktiv roll i EG-samarbetet. l detta avseende haren

det föreslagits EG-nämnd skallatt inrättas för samråd mellan riksdagen och
regering inför behandlingen viktigare förslag i framför allt ministerrådet.av
Det dock riksdagenär själv beslutar hur arbetet i riksdagen skallsom om
organiseras.

frågaEn betydelse behöver övervägas i dettaav sammanhangsom är om-
fattningen samrådet mellan regering och riksdag månoch ivadav detta sam-
råd kan behöva författningsregleras.

l samband med frågornämnda bör övervägas hur de författningarävennu
beslutats till uppfyllande Sverigessom förpliktelser enligt avtaletav ettom

europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES påverkas svensktettgenom
medlemskap i EGEU.

Uppdraget

föreslårJag särskildatt utredare tillkallas för i deen avseendenatt som
nämnts överväga och lämna förslag tillnyss den övergripande lagstiftning
kan krävas för svensk anslutningsom till EGEU. Utredarenen bör dock

föreslå även andra lagstiftningsåtgärder kan aktualiseras under utred-som
ningens arbete.

frågorI de samrådrör mellan regering ochsom riksdag bör utredaren ha
kontakt med de politiska partier företräddaär i riksdagen samrådasom samt
med Riksdagsutredningen.

Utredaren hållabör sig underrättad hur motsvarande förberedelserom
bedrivs i Finland och Norge.

Utredaren bör redovisa sitt förslag vid utgången årsenast 1993.av
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Hemställan

regeringen be-jaganfört hemställer attjag harvadtillhänvisningMed nu
europeiskaärendenuppgift föredratillstatsråd harmyndigar det att omsom

integrationsfrågor
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -

föranledslagstiftningtill denförslaglämna enl976:ll9 för avsomatt-
EGEU,tillanslutningsvensk samt

biträdeoch utre-sekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
daren.

huvudtitelnstredjeskall belastakostnadernajaghemställer an-Vidare att
Utredningarslag m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Utrikesdepartementet
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
vapenlagenochEG [4]
Kriminalvård och psykiatri. [5]

Utrikesdepartementet
Historisktvägval förFöljdema Sverigei utrikes-och-
säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav
medlemi Europeiska [8]unionen.
Anslutningtill Förslagtill övergripandeEU -
lagstiñning.[10]

Socialdepartementet
Mänsföreställningar kvinnor ochchefsskap.[3]om

Finansdepartementet
Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[l]
Sverigeoch Europa.En samhällsekonomisk
konsekvensanalys.[6]

Kultu rdepa rtementet
Förnyelseochkontinuitet- konstochkulturom
i framtiden.[9]

Civildepartementet
Kommunerna,Landstingenoch Europa.

Bilagedel.[2]+

Miljö- och naturresursdepartementet
EU, EESochmiljön. [7]
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