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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM
FRAMSTÄLLNING

Näringsutskottets betänkande över

Implementering av EU-direktiv

Förslag

Näringsutskottet föreslår att

Nordiska rådet lägger meddelandet om Implementering av EU-direktiv
till handlingarna och avvaktar politisk dialog

Bakgrund

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att införa som en fast praxis om att ordförandelandet i Nordiska
ministerrådet screenar kommande EU-rättsakter och företar en
prioritering mellan dessa, i relation till direktivens uppskattade be-
tydelse för den fria rörligheten inom Norden, och inbjuder imple-
menteringsansvariga tjänstemän från övriga berörda departement,
till nordiska samråd kring tolkning, process och implementering av
dessa EU-rättsakter

Nordisk Ministerråd meddeler

Indholdet i Näringsutskottets fremst. 3/2015 ligger efter Nordisk Minister-
råds opfattelse i tråd med indholdet i de nordiske statsministres deklarati-
on fra oktober 2013 om arbejdet mod grænsehindringer, hvorefter der
skal arbejdes for:
att säkra, så långt det är möjligt, likartad genomförande av EU-rättslig
lagstiftning i Norden genom en löpande dialog mellan de nordiska länder-
na.

Endvidere ligger det i tråd med Samarbejdsministrenes ”Strategi och
handlingsplan för nordisk mobilitet 2014-2017”. Det indgår således som et
af de tre elementer i grænsehindringsarbejdet (arbejdet mod konkrete
hindringer, informationssamarbejdet og et forebyggende arbejde), at
Grænsehindringsrådet og NMRS arbejder for at forebygge at nye hindrin-
ger for mobilitet mellem de nordiske lande opstår.
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Screening af direktiver er således et af de ni prioriterede punkter i Græn-
sehindringsrådets strategi for forebyggelse af grænsehindringer.

NMRS har tidligere medvirket til at facilitere samråd mellem landene i for-
bindelse med gennemførelse af direktiver om patientrettigheder i forbin-
delse med grænseoverskridende sundhedsydelser samt gennemførelse af
revisionen af direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer. Disse indsatser har taget afsæt i vedtagne direktiver, der
stod over for at skulle gennemføres i national lovgivning. NMRS håber at
erfaringerne herfra vil kunne inddrages i det videre arbejde.

Efter NMRS opfattelse kan der også med fordel rettes opmærksomhed på,
at repræsentanter for Grønland og Færøerne får mulighed for at blive ind-
draget i samråd i det omfang gennemførelsesprocessen i de enkelte lande
kan have direkte påvirkning på Grønland og Færøernes interesser.

Endvidere har samarbejdsministene, på baggrund af anbefalingerne i rap-
porten ’Nyt Norden’ besluttet, at fagministerrådene skal diskutere mulig-
heden for at drøfte internationale spørgsmål af fælles interesse på mini-
stermøderne. Samtlige ministerråd har også fået i opdrag, at overveje
muligheden for at øge samarbejdet på embedsmandsniveau vedrørende
implementering af ny EU-lovgivning og andre internationale instrumenter.
Per 17. august 2015 har de fleste fagministerråd besluttet, at løbende
drøfte EU-/internationale spørgsmål på sine møder. Det er formandskabet
som fastlægger den specifikke dagsorden.

Rekommandationen anses for opfyldt.

Nordiska rådets betänkande

Det är positivt att frågan om nordisk samordning och diskussion kring
tolkning och implementering av nya EU-direktiv har varit till diskussion i
flera fora. Nordiska ministerrådets Gränshinderråd arbetar också med sa-
ken och den ingår som ett element i det förebyggande gränshinderarbe-
tet. Genom Gränshinderrådets finske representant har det kommit signa-
ler från Finland om att man ev. ställer sig positiva till ett försök med scre-
ening av kommande direktiv under det kommande finska ordförandeskap-
et.

Med beaktande av detta och den betydelse frågan har för att undvika
uppkomsten av nya, onödiga barriärer mellan länderna, föreslår
Näringsutskottet att

Nordiska rådet lägger meddelandet om Implementering av EU-direktiv
till handlingarna och avvaktar politisk dialog

Reykjavik, den 27 oktober 2015
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