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BETÄNKANDE ÖVER POLITISK DIALOG 
OM REKOMMANDATION 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betän-

kande över 

 

implementering av EU-direktiv 

Förslag 

Efter avslutat politisk dialog anser Nordiska rådet Rek. 3/2015 som slut-

behandlad. 

Bakgrund 

2015 antog Nordiska rådet Framställan 3/2015 om implementering av EU-

direktiv. Framställan avslutas med förslaget 

 

Att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att införa som en fast praxis att ordförandelandet i NMR 

screenar kommande EU-rättsakter och företar en priorite-

ring mellan dessa, i relation till direktivens uppskattade be-

tydelse för den fria rörligheten inom Norden, och inbjuder 

implementeringsansvariga tjänstemän från övriga berörda 

departement, till nordiska samråd kring tolkning, process 

och implementering av dessa EU-rättsakter. 

 

Nordiska ministerrådets meddelande 

I meddelandet på Framställan svarar Nordiska ministerrådet att ”Indhol-

det i Näringsutskottets fremst. 3/2015 ligger efter Nordisk Ministerråds 

opfattelse i tråd med indholdet i de nordiske statsministres deklaration 

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 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 synpunkter på meddelandet 

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 signaler 

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, föreslog 

Näringsutskottet att Nordiska rådet skulle meddelandet om Implemente-

ring av EU-direktiv till handlingarna och avvaktar politisk dialog 

 

Politisk dialog 

Den politiska dialogen kom till stånd i Helsingfors den 25 januari 2016. 

Dialogen hölls mellan å ena sidan Finlands nordiska samarbetsminister, 

Anne Berner, och det samlade rådet. Talesperson från rådets sida var ut-

skottsordföranden Pyry Niemi. 

 

Dialogen började med att Pyry Niemi kort presenterade förslaget och po-

ängterade dess stora betydelse för nordiskt samarbete och den fria rörlig-

heten i Norden. Därefter tog Finlands samarbetsminister till orda genom 

ett förberett anförande. 

 

Trots rykten om att den finske statsministerns kontor ställt sig positiva till 

att på pilotprojektsbasis screena kommande EU-direktiv och inbjuda öv-

riga nordiska länder till dialog om dessa, så nämndes inte detta av samar-

betsministern. Ministern uttalade sig endast i vaga positiva ordalag om 
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behovet och önskvärdheten av ett fördjupat nordiskt samarbete i relation 

till EU och EU-rättsakter. Ministerns budskap kan med andra ord sägas ha 

varit positivt men föga konkret. 

 

Efter den politiska dialogen har det framkommit att det finska ordförande-

skapet och Nordiska ministerrådet har gått vidare och nu den 14 april fö-

reslår konkreta direktiv att samarbeta kring implementeringen om 

 

I sin vision för det nordiska samarbetet "Tillsamman är vi starkare" 

har ministerrådet föresatt sig att förstärka sin insats för att säker-

ställa att de nordiska ländernas genomförande av EU-lagstiftning 

inte skapar nya gränshinder i Norden. 

 

I sin redogörelse till Nordisk Råds session 2015 över EU-relaterade 

aktiviteter hänvisar ministerrådet till framställningen 3/2015 och 

rapporterar om gränshindersrådets liktydiga önskan att de skif-

tande ordförandeskapen skulle inarbeta rutiner för att utvälja di-

rektiv som länderna kan genomföra ett samarbete om att imple-

mentera.  

 

Ordförandelandet för 2016 har informerat Samarbetsministrarna 

om sina avsikter och till följd av ordförandelandets interna scre-

ening föreslås att implementeringen av följande EU-stadganden 

upptas till närmare samordning under 2016: 

1) Två områden där rörelsefrihet för nationell lagstiftning har 

reserverats i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen 

(Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av person-

uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter), näm-

ligen: 

- Artikel 8 om "Villkor som gäller barns samtycke avseende 

informationssamhällets tjänster" 

- Artikel 87 om "Behandling av nationella identifikations-

nummer" 

Implementeringstiden utgår två år från förordningens trä-

dande i kraft, vilket förväntas ske i maj 2016.  

2) Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av rådets di-

rektiv 2001/23 vad gäller sjöfolk vid överlåtelse av sjögå-

ende fartyg som är en del av en överlåtelse av ett företag, 

en verksamhet eller en del av ett företag eller en verksam-

het. Implementeringstiden utgår 10 oktober 2017. 

 

 

Frågan om nordiskt samarbete och positionering i EU-relaterade frågor, 

såväl för att kunna påverka proaktivt, som att gemensamt förhålla sig till 

redan beslutade EU-regler lever vidare och växer i styrka. Såväl Gräns-

hinderrådet som Nordiska ministerrådet överlag arbetar med ambitionen 

att den nordiska samordningen på dessa punkter ska bli bättre. Ovanstå-

ende föreslagna direktiv, som ska beslutas av Samarbetsministrarna den 

14 april 2016, är exempel på detta. 

 

Utskottets synpunkter/konklusion 

Genom överenskommelse mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrå-

det ska Rekommendationer/Framställningar per automatik anses som 
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slutbehandlade när en politisk dialog har ägt rum. Vill rådet arbeta vidare 

med frågan i någon form, får detta ske i annan form eller genom förfat-

tandet av ett nytt medlemsförslag. Dock förefaller det som om det nu har 

etablerats en prototyp för nordiskt samarbete kring implementering av 

EU-direktiv, som förhoppningsvis, och enligt rykten, det kommande 

norska ordförandeskapet kommer att föra vidare. 

 

Nordiska rådets konklusion är att frågan fortsatt är väldigt viktig och att 

Nordiska rådet fortsätter att bevaka frågan, och vid behov återkomma 

med skriftliga frågor eller medlemsförslag när och om det känns påkallat, 

men att Framställan 3/2015 härmed kan anses som slutbehandlad. 

 

Oslo, den 19 april 2016 

 

Arto Pirttilahti (cent) 

Gunvor Eldegard (A) 

Henrik Brodersen (DF) 

Håkan Svenneling (V) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Juho Eerola (saf) 

Katri Kulmuni (cent) 

Lars Tysklind (FP) 

 

Lena Asplund (M) 

Magni Arge (T), suppleant for Orla 

Hav 

Pyry Niemi (S), Formand 

Ruth Mari Grung (A) 

Tom E. B Holthe (FrP) 

Tony Wikström (ÅSD), suppleant 

for Ville Skinnari 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) Næst-

formand 

 

 


