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EF - De Europeiske Fellesskap - har utviklet seg til å bli en 
faktor som vi stadig må forholde oss til. Kjennskap til EFs 
organisatoriske oppbygging og styring er avgjørende for å kunne 
forstå hvordan beslutninger fattes og hvordan egne interesser kan 
fremmes. 
I dette notatet gir konsulent Bjørn Strøm en oversikt over EFs 
konstitusjonelle oppbygging og en innføring i hvordan de formelle 
beslutningsprosessene fungerer. 
Illustrasjonene er hentet fra "EFs struktur. Oversikt over EFs 
oppbygging", utgitt av EF-kommisjonen. 

Første opplag av dette notatet forelå i juni 1989. I dette 
opplaget er det foretatt enkelte aktuelle oppdateringer av 
innholdet. 
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1. INNLEDNING: TRE FELLESSKAP - FIRE INSTITUSJONER 

Det som vi til vanlig omtaler som EF er egentlig tre europeiske 

fellesskap grunnlagt på tre forskjellige traktater. Den første 

traktaten som ble inngått, og som er endel av EF-systemet, var 

opprettelsen av Det Europeiske Kull- og Stålfellesskapet (EKSF) i 

1951 ved undertegnelsen av "Paristraktaten''. Følgende seks land 

undertegnet "Paristraktaten": Frank~ike, Nederland, Belgia, 

Luxembourg, Italia og Vest-Tyskland. Disse seks statene stod også 

bak opprettelsen av de to neste fellesskapene som var Det 

Europeiske Atomenergifellesskap (EURATOM) og Det Europeiske 

Økonomiske Fellesskap (EØF/EEC). Begge disse traktater ble 

inngått i Roma i 1957. Det er vanlig å betegne traktaten om Det 

Europeiske Økonomiske Fellesskap som ''Roma-traktaten". 

De tre traktatene, eller fellesskapene, dekker store områder av 

økonomisk og samfunnsmessig karakter. EKSF-traktaten gir 

fellesskapet stor myndighet med hensyn til å regulere kull- og 

stålproduksjonen i de enkelte medlemsland. Denne myndighet er 

imidlertid avgrenset til denne ene sektor, og i praksis har det 

vært vanskelig å benytte seg fullt ut av de fullmakter traktaten 

legger i hendene på fellesskapet. "Roma-traktaten" er langt mer 

omfattende med hensyn til sektorer og målsetninger. Hovedmålet er 

en europeisk økonomisk og politisk union, hvor avgjørelser tatt 

av fellesskapet skal etterleves av medlemsstatene. EURATOM

traktaten omfatter en felles politikk innen forskning, utvikling 

og bruk av atomenergi til ikke-militære formål. Disse tre 

traktatene gjennomgikk viktige endringer ved at "Den Europeiske 

Enhetsakten" ble ratifisert i 1987. Her ble veien til målet, 

"det indre marked", konkretisert og en tempoplan for 

gjennomføringen vedtatt. Videre ble det tatt inn formuleringer 

knyttet til miljø-spørsmål, om det utenrikspolitiske samarbeid 

(EPS), og spørsmål vedrørende den økonomiske og monetære union. 

Videre ble beslutningsprosedyrene i EFs organer underlagt visse 

endringer. 

I utgangspunktet ble det opprette separate institusjoner til 

hvert av de tre fellesskaper. I 1967 ble alle organer slått 
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sammen til et felles sett av institusjoner. Istedet for tre 

kommisjoner, har man i dag bare en kommisjon - EF-kommisjonen . 

Likeledes et ministerråd, en domstol (EF-domstolen) . Den eneste 

institusjon som har vært felles hele tiden er Parlamentet (EF 

parlamentet). 

EN KORT HISTORISK OVERSIKT: 

1951 

1957 

1962 

1967 

1968 

1970 

1973 

1979 

1981 

1986 

1987 

Opprettelsen av De europeiske kull og 
stålunionen ("Paris-traktaten"). 

"Romatraktaten" undertegnes. 
EURATOM-traktaten undertegnes 

Felles landbrukspolitikk 

Sammenslåing av de forskjellige traktaters 
institusjoner 

Opprettelsen av tollunion (lik toll overfor 
ikke-medlemmer/ingen toll mellom medlemmer) 

Fellesskapet får eget budsjett basert på 
tollavgifter, importavgifter på 
landbruksvarer og 1,4 % av merverdigrunnlaget 
i medlemsstatene 

Nye medlemmer: Danmark, Storbritannia og 
Irland 

Første direkte valg til Europaparlamentet 

Nytt medlem: Hellas 

Nye medlemmer: Spania og Portugal 

"Enhetsakten" trer i kraft. 
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2. EF-KOMMISJONEN 

EF-kommisjonen består pr. i dag av 17 medlemmer. Disse er formelt 

valgt av Ministerrådet for en periode på fire år. Valget er 

basert på en fordelingsnøkkel hvor de ''5 store" EF-medlemmene 

(Vest-Tyskland, Italia, Storbritannia, Frankrike og Spania) har 

to kommisjonærer og "de 7 mindre" (Nederland, Belgia, Portugal, 

Hellas, Danmark, Irland og Luxembourg) har en kommisjonær hver. 

Valget blir foretatt på bakgrunn av de kandidater den enkelte 

medlemsstats regjering foreslår. Dermed blir det reelle valget av 

kommisjon på mange måter avgjort av den enkelte medlemsstats 

regjering. 

Når først Kommisjonen er valgt kan imidlertid ikke et medlemsland 

trekke tilbake sin eller sine kommisjonærer. Kommisjonen kan bare 

avsettes gjennom et mistillitsforslag fra EF-parlamentet basert 

på 2/3 flertall. I motsetning til NATO og FN valgte EF ikke å 

basere seg på et generalsekretariat hvor administrativ myndighet 

ble delegert til enkelte tjenestemenn. Kommisjonen er derfor i 

stor grad et kollegium som både ivaretar en slags 

"regjeringsfunksjon" og utøver et kollektivt fagstyre. 

Kommisjon~ns oppgave er i utgangspunktet å overvåke at traktatene 

overholdes. Den skal påpeke traktatsbrudd og om nødvendig bringe 

overtrederne inn for EF-domstolen. Videre er Kommisjonen det 

utøvende organ i den forstand at den skal tilrettelegge og fremme 

utviklingen mot de mål som er fastsatt. Kommisjonen forvalter 

også de vedtak som er gjort, forvalter fellesskapets økonomiske 

midler og fonds og skal legge fram vedtaksforslag til 

Ministerrådet. Denne siste funksjon er vesentlig ettersom 

Kommisjonen har monopol på å ta initiativ til nye vedtak. 

Forslag framlagt av Kommisjonen kan bare endres ved enstemmighet 

i Ministerrådet. Kommisjonen kan også utstede henstillinger, 

uttalelser og utarbeide forslag til direktiver og forordninger. 

Disse beslutningenes rettskraft er noe varierende med hensyn til 

hvilke traktat som hjemler dem. Hovedforskjellen går mellom EKSF 

og EØF/EURATOM. En henstilling hjemlet i EKSF-traktaten er 
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bindende for de medlemsstater, bedrifter eller enkelt personer 

som omfattes av vedtaket. 

Variasjonen mellom de forskjellige typer beslutninger i forholdet 

til traktatene har historiske årsaker. EKSF var den traktat som 

i utgangspunktet gikk lengst med hensyn til å gi Kommisjonen 

fullmakter. Når først vedtak er fattet i et EF-organ er det 

Kommisjonens oppgave å utarbeide de nødvendige forskrifter og 

forordninger for at vedtaket skal kunne iverksettes. Kommisjonens 

beslutninger kan overprøves av EF-domstolen. 

Kommisjonen skal forholde seg til en rekke andre instanser enn 

bare Ministerråd, Domstol og Parlament. En rekke utvalg, hvor Det 

Økonomiske og Sosiale Utvalg er det viktigste, fungerer som 

rådgivere og høringsorgan. 

Kommisjonen har også et sett av teknisk og administrativ 

assistanse til disposisjon. 22 generaldirektorater og 8 

forskjellige styrelser utgjør sekretariatet, samt at det er 

opprettet en rekke "forvaltningskomiteer". Dette apparatet er det 

som omtales som "byråkratiet i Brussel". Kommisjonens sekretariat 

hadde i 1985/86 10.925 ansatte. I tillegg kommer Ministerrådets 

sekretariat og EF-parlamentets sekretariat slik at det totale 

antall "byråkrater", eksklusive EF-domstolen (Luxembourg), kommer 

opp i overkant av 15.000. 
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EF-kommisjonen 

·Ministerrådet 

Velger for 4 år 
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og 
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EF-KOMMISJONEN OG DENS ARBEIDSOPGAVER 
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3. MINISTERRÅDET 

EFs Ministerråd består av ett medlem for hver av medlemsstatenes 

regjeringer . Hvilke ministre som møter avhenger av saksfelt, men 

ved "toppmøtene" er det regjeringssjefene som møtes. For at 

vedtak i Ministerrådet skal være gyldig må det oppnå minst 54 

stemmer. Stemmene er "vektet" etter følgende fordeling: 

LAND: ANT. STEMMER: LAND: ANT. STEMMER: 

BELGIA 5 ITALIA 10 
DANMARK 3 LUXEMBOURG 2 
FRANKRIKE 10 PORTUGAL 5 
HELLAS 5 SPANIA 8 
NEDERLAND 5 ST.BRITANNIA 10 
IRLAND 3 V. TYSKLAND 10 

TOTALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

De tolv ministre har dermed tilsammen 76 stemmer. Det kreves en 

koalisjon av land med tilsammen 23 stemmer for å blokkere en 

avgjørelse basert på flertallsvedtak. 

Ministerrådet representerer medlemsstatenes regjeringer i EF. På 

denne bakgrunn er Ministerrådet den øverste beslutningsmyndighet 

i alle saker innen EF, med unntak av traktatfortolkninger hvor 

EF-domstolen er den øverste fortolker. Ministerrådet behandler 

forslag fra Kommisjonen, velger kommisjon hvert 4. år, og velger 

dommere til EF-domstolen hvert 6. år . Videre er det Ministerrådet 

som gir Kommisjonen dens fullmakter, bortsett fra de som er 

nedfelt i traktatene. 

Ministerrådet er pr . idag EFs lovgivende organ. I motsetning til 

de politiske systemer i de enkelte medlemsland hvor den enkelte 

nasjonalforsamling eller parlament har den lovgivende makt ligger 

denne i EF hos Ministerrådet. EF-parlamentet fungerer bare som 

rådgiver overfor Ministerrådet. EF-parlamentet kan også stille 

spørsmål til Ministerrådet. 
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Formannskapet i Ministerrådet går på rundgang mellom 

medlemsstatene. Formannskapet er begrenset til seks måneders 

varighet, og med dagens antall medlemmer vil alle medlemsland ha 

hatt formannskapet i løpet av en seks-års periode. 

3.1. "Det europeiske råd" 

"Det europeiske råd" består av stats- eller regjeringssjefene i 

medlemsstatene samt Kommisjonens president. Det er i hovedsak 

regjeringssjefenes organ, men fordi den franske 5. republikk har 

en konstitusjon som legger mye makt til statssjefen (presidenten) 

vil organet ikke være komplett hvis ikke den franske president er 

tilstede. "Det europeiske råd" møtes minst to ganger årlig, men 

organet har ikke noe egen traktatmessig myndighet, men må 

betraktes som et "ministerråd på topplan". Toppmøtenes 

konklusjoner danner som regel retningsgivende betingelser for 

vedtak som ·senere skal fattes i Ministerrådet, og toppmøtene 

trekker opp hovedlinjene for EFs videre arbeid. 

3.2. COREPER 

Det viktigste støtteorganet for Ministerrådet er De faste 

representanters komite (COREPER). Denne komite er en kopi av 

Ministerrådet, men består av medlemslandenes ambassadører - altså 

satt sammen på embedsmannsnivå. Komiteens oppgaver er å forberede 

Ministerrådets møter, samordne medlemslandenes politikk og 

samordne arbeidet i de ca. 130 arbeidsgrupper som er etablert i 

tilknytning til COREPER, og som består av embetsmenn fra de 

enkelte medlemsstater. Videre kan COREPER realitetsbehandle og 

avgjøre saker uten et altfor kontroversielt politisk innhold. 



Regjeringa i 
Belgia 
1 medlem 

Regjeringa i 
Danmark 

1 medlem 

Regjeringa i 
Frankrike 

1 medlem 

Regjeringa i 
Hellas 
1 medlem 

Regjeringa i 
Nederland 

1 medlem 

Regjeringa i 
Irland 

1 medlem 

skal representere 
regjeringane ti l 
medlemslanda I EF 

er den øvste 
avgjerdsmakte 

9 

EF's Ministerråd 

[] 
dei 12 

medlemma i 
Ministerrådet 

oppgåver 

li 

skal velje EF· 
kommisjonen kvart 
fjerde år 

Regjeringa i 
Italia 

1 medlem 

Regjeringa i 
Luxembourg 

1 medlem 

Regjeringa i 
Portugal 
1 medlem 

Regjeringa i 
Spania 
1 medlem 

Regjeringa i 
Storbritannia 

1 medlem 

Regjeringa i 
Sambandsrepu
blikken Tyskland 

1 medlem 

skei gi • lover• og om-
fattende fullmakter 
Ill EF-kommisjonen 

skal behandle framlegg skal velje dommarane 
Ill EF-domstolen frå EF-kommisjonen kvart siene år 



10 

4. EF - PARLAMENTET 

Utgangspunktet for EF-parlamentet er at organet ble 

traktatfestet ved inngåelsen av alle de tre fellesskapstraktatene 

(1951 og 1957) . EF-parlamentet, eller forsamlingen som det heter 

i traktatene, har vært en felles institusjon fra 1958 for EKSF, 

EØF og EURATOM. Bestemmelsen om at Parlamentet skulle velges ved 

direkte valg korn derimot ikke til anvendelse før i 1979. 

Parlamentet velges for en periode på 5 år. Pr. idag består det av 

518 medlemmer basert på en fordelingsnøkkel mellom 

medlemsstatene. Det er ennå ikke utarbeidet en felles 

valgordning, og valgsystemet varierer derfor fra land til land 

med basis i den enkelte medlemsstats valgsystem. 

Det er ingen nasjonale grupper i Parlamentet. Det er de 

partipolitiske skillelinjer som er avgjørende for hvordan de 

valgte representanter forholder seg til de forskjellige 

parlamentsgrupper. Slik sett er det klare likhetstrekk mellom de 

enkelte staters nasjonalforsamlinger og EF-parlamentet hvor 

partigruppene blir flernasjonale. De politiske grupperinger som 

idag utgjør Parlamentet er som følger: 

GRUPPE 1987* 1989 +/-

KOMMUNISTER 48 42 - 6 
SOSIALISTER 166 182 +16 
EUR. FOLKE PARTI 113 106 - 7 
EUR. DEMOKRATER 66 48 - 18 
LIB/REFORMISTER 46 44 - 2 
EUR. DEM. ALLIANSE 29 19 -10 
REGNBUEKOALISJONEN 20 23 + 3 
EUR. HØYRE 16 16 0 
UTEN GR. TILHØRIGHET 14 8 - 6 
ANDRE 30 +30 

TOTAL 518 518 0 

*Spania og Portugal ble ikke medlemmer før 01.01.86, mens 
resten av repr. ble valgt i 1984 (5 års perioder). 
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EF-parlamentet sitter sammen 1 uke i måneden med unntak av 

august. Parlamentet arbeider i forskjellige utvalg eller komiteer 

på samme måte som vi kjenner det fra Stortinget. Det er 18 

utvalg/komiteer knyttet til Parlamentet. 

Oppgavene til Parlamentet er å gi råd til Kommisjonen, gi råd til 

Ministerrådet, og debattere allmeme spørsmål. Videre har 

Parlamentet et særlig ansvar for å kontrollere og fatte vedtak om 

godkjennelse av budsjettet for de såkalte "ikke-obl~gatoriske" 

utgifter. De "ikke obligatoriske" utgifter er f. eks. 

institusjoners driftsutgifter, Sosialfondet, Regionalfondet, 

energi- og industripolitikk. Videre kan Parlamentet foreslå 

endringer i de "obligatoriske" utgiftene (f.eks. til 

Landbrukspolitikk). Hvis de endringer Parlamentet foreslår ikke 

fører til økning i b~vilgningsrammen kan endringene bare avvises 

gjennom kvalifisert flertall i Ministerrådet. Ministerrådet har i 

hovedsak siste ord i budsjett saker ettersom de "obligatoriske" 

utgifter utgjør over 70% av EFs budsjett. 

Parlamentet utøver også til en viss grad politisk kontroll 

overfor Kommisjonen. På samme måte som det i enkelte 

nasjonalforsamlinger er vanlig å ha "spørretime 11 er dette også 

tilfellet i EF-parlamentet. Det kan rettes spørsmål til 

Kommisjonen, til Ministerrådets formann, og det kan stilles 

spørsmål omkring det utenrikspolitiske samarbeidet (EPS). 

Parlamentet kan også vedta mistillit til Kommisjonen ved 2/3-

flertall. Dette maktmiddel er imidlertid av en så absolutt 

karakter at det vanskelig kan benyttes i praksis. Hvis 

Parlamentet skulle komme i et slikt motsetningsforhold til 

Kommisjonen, og eventuelt også til Ministerrådet, at et 

mistillitsforslag blir vedtatt ville det medføre en 

konstitusjonell krise for EF. En krise som pr. idag ville 

sprenge den institusjonelle ramme for fellesskapet. 

Parlamentets rolle i forhold til EFs "lovgivningsprosedyre" er 

som rådgivende organ. Parlamentet skal ha forslag til høring 2 

ganger, først kommisjonens forslag og dernest det foreløpige 

vedtak fra Ministerrådet. Ved annen gangs høring (forslaget fra 
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Ministerrådet) kan parlamentet avvise, endre eller godta 

forslaget i sin helhet. Ved avvisning må Ministerrådet fatte 

vedtaket ved enstemmighet for at det skal være gyldig. Hvis 

parlamentet endrer forslaget blir det lagt fram for Ministerrådet 

etter behandling i Kommisjonen, og hvor det trengs kvalifisert 

flertall i Ministerrådet for endelig avgjørelse. Det samme 

flertall er nødvendig hvis Parlamentet har godtatt forslaget, men 

det trengs ingen "mellombehandling" i Kommisjonen. 

EF-valget i 1989 viste en tendens i retning av å forsterke 

sosialistpartienes stilling innen EF-parlamentet, samt at 

ytterfløy-partiene på den politiske høyresiden beholdt og 

forsterket sin stilling. Det var en klar tendens til at nasjonale 

regjeringspartier og regjeringskoalisjoner fikk svekket sin 

stilling. Dette kan tyde på at velgerne i første rekke fokuserte 

på nasjonale politiske spørsmål, og at politikk knyttet direkte 

til EF kom i bakgrunnen. Valgdeltagelsen var sterkest i de land 

som enten har obligatorisk stemmeplikt, eller i de stater hvor 

der ble avholdt nasjonale valg eller avstemninger parallelt med 

valget til EF-parlament. I land hvor det utelukkende var valg til 

EF-parlament var valgdeltagelsen særdeles lav. 
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EF-parlamentet 
Belgias 
velgere 

Danmarks 
velgere 

Frankrikes 
velgere 

Hellas' 
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j I 
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'' ~ei# 
EF-
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medlemmer 
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L 
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velgere 

Vest-Tysklands 
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1. Det politiske utvalg 
2. Landbruk , fiskeri og ernæring 
3. Budsjettutvalget 
4. Økonomi , valuta og industripolitikk 
5. Energi- , lorskmngs- og teknologiutvalget 
6. Ytre økonomiske forbindelser 
7. Rettsspørsmål og EF-borgernes rettigheter 
8. Sosialsaker og sysselsetting 
9. Regionalpolitikk og planlegging 

10. Transportutvalget 
11 . Miljø, helse og forbrukersaker 
12. Ungdom, kultur, utdanning , informasjon og 

sport 
13. Utvikling og samarbeid 
14 . Budsjettkontrollutvalget 
15. Forretningsorden 
16. Institusjonelle spørsmål 
17. Kvinners rettigheter 
18. Protokollutvalget 

li I I 
spes lell 

gl råd til mlstlllltavotum tll stllle spørsmål budsjettkontroll 
Europa-Kommisjonen Europa-Kommisjonen til Ministerrådet (spesielt fra 

(polltlsk kontroll) 1975) 

-
stille spørsmål til gl råd tll debattere allmenne Europa-Kommisjonen Ministerrådet spørsmål (polltlsk kontroll) 
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5. EF-DOMSTOLEN 

EF-domstolen er etablert som en instans som skal avgjøre 

tvistespørsmål mellom forskjellige aktører innenfor EF-systemet 

på bakgrunn av de tre traktater og andre rettskraftige vedtak som 

er fattet. Domstolen har 13 dommere som velges av Ministerrådet 

for en periode av 6 år. Det er tilknyttet domstolen seks 

generaladvokater og et eget sekretariat. Domstolen er lokalisert 

til Luxembourg. 

Domstolens oppgaver er omfangsrike. Den skal dømme i tvister 

mellom EF og medlemslandene, mellom medlemsland, mellom EF

borgerne og EF, fortolke traktatene og andre EF-regler og avgjøre 

prinsipielle spørsmål vedrørende EF-retten før behandling ved 

nasjonale domstoler. 

Det har vært en utvikling i retning av at Domstolen i stadig 

større grad må komme med avgjørelser av prinsipiell karakter før 

enkelte saker kommer opp for nasjonale domstoler. Dette fordi 

medlemsstatenes domstoler stadig oftere ønsker avgjørelse på EF

ni vå før de selv behandler slike saker. Dette henger sammen med 

at EF gjennom sine avgjørelser og traktater gjennomtrenger 

medlemsstatenes lovgivning og rettspleie i stadig større omfang. 

Saker på grunnlag av EKSF - traktaten dreier seg bare om 

gyldigheten av vedtak fattet i Kommisjonen, mens saker basert på 

EØF-traktaten er av langt mer ulik karakter. I forhold til EKSF

traktaten har det vært behandlet 3606 saker mellom 1952 og 1987, 

mens det fram til 1987 ble behandlet 3070 saker på grunnlag av 

"Roma - traktaten". 

5.1. "Første instans domstol'' ("Hjelperett") 

For å avhjelpe EF-domstolen med den stadig økende saksmengde er 

der fra 1 september 1989 opprettet en ny "første instans domstol'' 

eller "hjelperett". Denne domstolen har ikke sitt grunnlag i 

noen av traktatene, men vil avhjelpe EF-domstolen i saker som 
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omhandler personalforhold og foreta domsavsigelser i 

konkurransesaker. Personalsakene er relatert til forholdet mellom 

EF som arbeidsgiver og de ansatte innen EF-systemet. 

Konkurransesaker er de saker som dukker opp som følge av brudd 

eller påståtte brudd på EFs konkurranselovgivning. Domstolen er 

sammensatt og oppnevnt på samme måte som EF-domstolen. Etter 

domsavsigelse vil partene i en sak ha to måneder på seg til å 

anke dommen inn for EF-domstolen, som vil ta stilling til den 

lovanvendelse og lov fortolkning som danner grunnlaget for 

dommen. I tilfeller der det er en domsavsigelse fra en nasjonal 

domstol, eller forespørsmål fra en nasjonal domstol om en 

uttalelse vedrørende fortolkning av EF-lov, vil denne type saker 

ikke kunne behandles av "hjelperetten". I slike spørsmål har EF

domstolen ubestridt kompetanse. 
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6. DET ØKONOMISKE OG SOSIALE UTVALG 

Det økonomiske og sosiale utvalg er opprettet med hjemmel i 

"Roma-traktaten". Utvalget har 189 medlemmer som er beskikket av 

Ministerrådet for en fire års periode. Medlemmene i Utvalget er 

representanter for de forskjellige grupper innen det økonomiske 

og sosiale liv - for produsenter, jordbrukere, arbeidstakere, 

handelsstand, håndverkere, arbeidsgivere og andre grupper. Det 

er medlemsstatenes organisasjonsliv som gjenspeiles i 

sammensetningen av Det Økonomiske og Sosiale Utvalg. 

Variasjonen i antall medlemmer organisasjonslivet i den enkelte 

medlemsstat har i Utvalget er fra 24 medlemmer for de fire store 

(Storbritannia, Frankrike, Vest-Tyskland og Italia) til 6 

medlemmer for den minste medlemsstaten (Luxembourg). 

Det Økonomiske og Sosiale Utvalg skal gi råd til Kommisjonen og 

Ministerrådet, drøfte forskjellige saker og ta opp saker på eget 

initiativ. Slik sett kan utvalget medvirke til å få opp saker på 

EFs dagsorden. 

Utvalget har 9 avdelinger eller utvalg som tilsammen omfatter de 

fleste sektorer innen det økonomiske liv, samt sosial- og miljø

sektoren. 
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7. BESLUTNINGSPROSESSEN I EF 

Beslutningsprossen i EF er en kompleks prosedyre. Det er en 

prosess i flere stadier, med veksling mellom EFs organer og 

nasjonale organer. 

Det første skritt mot et vedtak er at EF-kommisjonen må ta et 

initiativ, administrasjonen utarbeide et opplegg og Kommisjonen 

må søke kontakt med medlemsstatenes regjeringer. Videre skal EF

parlamentet høres. Hvordan de enkelte medlemsland behandler 

utspillet fra kommisjonen kan variere, men f .eks Danmark 

bearbeider forslagene i et samspill mellom Utenriksdepartement, 

den faste delegasjon i Brussel, forskjellige komiteer og utvalg 

som behandler EF-saker, Folketing og Regjering. 

Når det foreligger formelle tilbakespill fra medlemslandene 

utarbeider Kommisjonen et konkret og offisielt forslag til 

· Ministerrådet. Ministerrådet sender forslaget til høring både til 

EF-parlamentet og Det Økonomiske og Sosiale Utvalg. Forslaget med 

kommentarer og uttalelser sendes så over til COREPER (Den faste 

komite) som nedsetter en arbeidsgruppe som gir tilbakemelding 

til COREPER. Hvis ikke saken er av sterk kontroversiell karakter 

kan COREPER realitetsbehandle den og Ministerrådet gjøre det 

formelle vedtak. Ved mer kontroversielle saker må saken 

realitetsbehandles i Ministerrådet og vedtas med det til enhver 

tid nødvendige flertall. 

7.1. Typer av vedtak 

Ministerrådet er som tidligere nevnt EFs "lovgivende organ". Det 

fatter beslutninger av ulik karakter med hensyn til rettskraft, 

varighet og omfang. Kommisjonens oppgave er å utarbeide 

vedtaksforslag, påse at vedtak iverksettes, kontrollere at 

medlemsstatene følger opp de vedtak som fattes, og overvåke at 

medlemsstater, bedrifter og enkeltpersoner etterlever de 

beslutninger som blir tatt. EF-parlamentet har ingen lovgivende 

funksjon i denne sammenheng. De ulike typer av vedtak som blir 

truffet kan inndeles etter følgende skjema: 
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Forordning: EF-1.ov - anvendes direkte i alle 
medlemsstater 

Avg:jørelseL 
Beslutning: Bindende for den eller de med-

lemsstater, bedrifter eller 
enkeltpersoner som den er 
rettet mot 

Direktiv Fastsetter obligatoriske 
retningslinjer, men overlater 
til medlemsstatene å innarbeide 
dem i deres nasjonale lovgivning 

Hen'stilling:L 
Uttalelse Ikke bindende beslutning (Hen -

stillinger hjemlet i EKSF-
traktaten er bindende for 
medlemsstatene) 
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8. FORHOLDET MELLOM BESLUTNINGSTAKERNE 

Med hensyn til beslutningstakerne i EF - systemet har det 

tradisjonelt vært fokusert på forholdet mellom Kommisjonen og 

Minister~ådet. Dialogen mellom disse to sentrale aktørene innen 

EF har vært basert på en maktbalanse hvor Ministerrådet har den 

formelle avgjørelsesmyndighet, men hvor Kommisjonen har monopol 

på initiativ. Ministerrådet kan ikke gjøre vedtak som avviker fra 

det forslag Kommisjonen legger fram uten ved enstemmighet. 

Kommisjonens forslag kan heller ikke vedtas uten ved kvalifisert 

flertall. Dermed kan disse to institusjonene i teorien "låse" 

beslutningsprosessen. 

EF-parlamentet har etter at direkte valg ble innført forsøkt å få 

større innflytelse enn hva det formelt har pr. idag. Parlamentet 

er i hovedsak en høringsinstans hvor maktmidlene er begrenset -

eller i tilfellet mistillit til Kommisjonen - for ytterliggående 

til at det kan benyttes. EF-parlamentet har imidlertid i den 

senere tid vært istand til å gjøre vedtak som både Kommisjonen og 

Ministerrådet til en viss grad har måtte forholde seg til. Særlig 

i miljøsaker har Parlamentet forsøkt å være en pådriver. 

Medlemsstatenes regjeringer har i hovedsak sin innflytelse 

knyttet til Ministerrådet. De enkelte medlemsstaters 

nasjonalforsamlinger derimot har utelukkende den innflytelse at 

de kan utøve kontroll med sin regjeringen, og dermed hvordan 

denne forholder seg i Ministerrådet. De enkelte medlemsland har 

ikke noen direkte kontrollmyndighet overfor Kommisjonen med 

unntak av gjennom Ministerrådet som velger Kommisjon. Dette fordi 

denne myndighet er lagt til EF-parlamentet hvis representanter 

ikke kan underlegges noen instruks fra det nasjonale politiske 

system. 

Til tross for at EF-parlamentet har utviklet seg i retning av en 

stadig mer pofitikk-utformende forsamling er det fortsatt slik at 

hovedaktørene innen EF-systemet er EF - Kommisjonen og 

Ministerrådet. Det ei disse to organer som gjennom traktatene og 

den politiske praksis har den avgjørende myndighet. Dermed er 
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også det arbeid som til enhver tid foregår i administrasjonen i 

Brussel av stor betydning for de avgjørelser som skal treffes. 

Det er i sto~ utstrekning dette arbeidet som legger premissene 

for avgjørelsene som Ministerrådet fatter, og dermed for 

utviklingen av EF. 

" 
EF-DOMSTOLEN 

EF-KOMMISJONEN 

MINISTERRÅDET 

EUROPA-PARLAMENTET 
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9 . . NORSK MEDLEMSSKAP: HVILKE REPRESENTASJON FÅR NORGE 

Den representasjon som Norge sannsynligvis kan få i EFs organer 

gjennom et eventuelt medlemsskap vil trolig være lik den 

representasjon som Danmark har i disse institusjoner. Norsk 

representasjon må sees på bakgrunn av den medlemsskapsavtalen 

Norge forhandlet seg fram til i 1972, og på grunnlag av de 

endringer i sammensetning i EF-institusjonene som har skjedd 

siden dengang. 

Med hensyn til Kommisjonen ville et medlem komme fra Norge. 

Kommisjonen ville bli utvidet med ett medlem slik traktatene 

bestemmer om at det . skal være "minst ett kommisjonsmedlem fra 

hvert medlemsland og høyst to medlemmer fra hver av 

medlemsstatene". 

Når det gjelder Ministerrådet ville Norge til enhver tid være 

representert med den minister som i regjeringen har ansvar for 

det aktuelle saksområdet Ministerrådet skal drøfte. Antall 

"stemmer" i Ministerrådet ville øke fra 76 til 79, hvor Norge 
' I ' . • 

ville: tå 'tildelt 3 stemmer ~v de 79. Videre yille Norge bli 

represe.nte.rt · i COREPER - den faste representasjon av embetsmenn 

ved Brussel ~hovedkvarteret. 

EF-domstolen ville ved norsk medlemsskap gitt plass for en norsk 

dommer. Her må det imidlertid føyes til at dette i utgangspunktet 

ikke kan betraktes som "representasjon" ettersom dommerne ved EF

domstolen (som alle andre domstoler) skal forholde seg til de 

til enhver tid gjeldene traktatbestemmelser og rettskraftige 

vedtak som EFs institusjoner har fattet. Slik sett skal ikke 

domstolens medlemmer imøtekomme nasjonale interesser, men være 

uavhengige og upartiske. 

Det økonomiske og Sosiale Utvalg ville fått økt sitt antall 

medlemmer tilsvarende den norske representasjon. Det vil si at 

antall medlemmer ville blitt økt fra 189 til 198 - altså 9 

representanter fra det norske organisasjonsliv. Disse 9 

representantene ville måtte bli fordelt på de store nærings- og 
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interesseorganisasjonene. Fordelingsnøkkelen mellom 

organisasjonene er vanskelig å forutsi med tanke på et eventuelt 

medlemsskap, men i EF-sammenheng har det vært vanlig at 

arbeidstaker organisasjonene får 1/3 av medlemmene, 

arbeidsgiverne 1/3 og øvrige interesseorganisasjoner 1/3. 

Med hensyn til EF-parlamentet ville vi fra Norge kunne velge 16 

representanter. Parlamentet ville bli utvidet fra 518 til 534 

medlemmer. De norske representanter ville være den direkte 

representasjon norske velgere ville få innen EF-systemet. Det 

interessante her er at de norske utsendinger ikke ville være en 

norsk gruppe i Parlamentet, men slutte seg til de partipolitiske 

grupper som er etablert på europeisk plan med hensyn til arbeidet 

i Parlamentet. Når det gjelder representasjonens størrelse kan 

den virke liten - 16 av 534, men til tross for dette vil norske 

velgere faktisk kunne få en overrepresentasjon i forhold til 

antall velgere bak vært parlamentsmedlem målt mot de større 

medlemsstatene i EF. Mindre regioners overrepresentasjon er også 

noe vi kjenner fra norsk politikk - hvor fylker med relativ lav 

befolkning blir representert i større grad enn hva 

befolkningstall skulle tilsi. For eksempel er Finnmark sterkt 

overrepresentert på Stortinget i forhold til Oslo og andre mer 

folkerike fylker. 

Med utgangspunkt i stemmefordelingen ved Stortingsvalgene i 1985 

og 1989, den norske valgordning, og Norge som en valgkrets kan vi 

beregne hvilke representasjon de forskjellige politiske partier 

ville ha fått hvis det var valg til EF - parlamentet. Fordelingen 

ville vært følgende: 

PARTI REPRESENTANTER 

1985 

Arbeiderpartiet 7 
Høyre 6 
Kristelig Folkeparti 1 
Senterpartiet 1 
Sosialistisk Venstreparti 1 
Fremskrittspartiet 

Totalt 16 

1989 

6 
4 
1 
1 
2 
2 

16 
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10. NORSK INNFLYTELSE I EF VED MEDLEMSSKAP 

Innflytelse er et begrep som det er vanskelig å gi et konkret mål 

på. Når det gjelder den formelle innflytelse i forhold til den 

representasjon som kan oppnås ved et eventuelt medlemsskap kan 

den best uttrykkes ved størrelsen på vår representasjon. Derimot 

er verdien av det å være representert i EF-systemet langt 

vanskeligere å gi et bilde av. Innflytelse gjennom den 

representasjon som kan oppnås og gjennom adgangen til EFs organer 

vil være avhengig av fle~e faktorer. 

For det første vil det avhenge av hvilke politisk sektor det er 

tale om. Innflytelsen vil her variere på bakgrunn av hvilke andre 

medlemsland som har sine interesser knyttet til sektoren, og i 

hvilke grad eventuelle norske ønsker går på tvers av disse. 

For det andre vil innflytelse gjennom representasjon i stor grad 

være avhengig av hvordan norske representanter er istand til å 

samarbeide, inngå kompromisser og skape allianser med andre 

representanter. Mye vil avhenge av dyktighet og personlige 

egenskaper ved de som til enhver tid representerer norske 

interesser. 

For det tredje vil innflytelse avhenge av i hvilke grad Norge, 

norske organisasjoner, og norske politikere er istand til å sette 

saker på EFs dagsorden og vinne tilslutning til disse. 

I den grad vi skal gi noe mål for innflytelse i denne sammenheng 

vil det være 1) om Norge ved et eventuelt EF-medlemsskap er 

istand til å stoppe eller omgjøre forslag som strider imot norske 

interesser, og 2) om norsk adgang til beslutningsarenaen i 

Brussel muliggjør å fremme og vinne støtte for saker av særlig 

interesse for Norge. 
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