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I. INDLEDNING

Den 7. januar 2010 noterede Coreper sig fremlæggelsen ved Belgien, Bulgarien, Estland, Spanien,

Frankrig, Italien, Ungarn, Polen, Portugal, Rumænien, Finland og Sverige af et initiativ med hen-

blik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre 

(17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Den 4. juni 2010 konkluderede Rådet (retlige og indre anliggender), at der var tilstrækkelig støtte til 

teksten som grundlag for forhandlingerne med Europa-Parlamentet (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Formandskabet indledte drøftelser med repræsentanter for Europa-Parlamentet og Kommissionen 

med henblik på at nå til enighed om teksten ved førstebehandlingen. Der blev imidlertid ikke opnået 

enighed, og Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 14. december 2010.

Efter drøftelser i Rådets forberedende organer blev en ny trilog med Europa-Parlamentet afholdt 

den 20. september 2011, hvor der blev indgået en foreløbig aftale om teksten til retsakten.

II. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Med henblik på at sikre tilstrækkelig støtte i Rådet blev følgende ændringer til teksten vedtaget un-

der forhandlingerne med Europa-Parlamentet:

a) Anvendelsesområdet for instrumentet er blevet delvist omdefineret ved at sikre en tættere sam-

menhæng mellem muligheden for at udstede en europæisk beskyttelsesordre og en kriminel hand-

ling (artikel 1). Denne ændring tager sigte på at afklare instrumentets forbindelse med det i arti-

kel 82, stk. 1, i TEUF fastsatte retsgrundlag. 
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b) I samme øjemed er det yderligere blevet præciseret, at den beskyttelsesforanstaltning, der ligger 

til grund for den europæiske beskyttelsesordre, skal følge af en afgørelse i straffesager (artikel 2, 

stk. 2). 

c) For at sikre, at instrumentet i størst muligt omfang kan tilpasses de forskellige nationale retssy-

stemer for beskyttelse af ofre for kriminalitet, er det yderligere blevet præciseret, at så længe oven-

stående betingelser er opfyldt, er det irrelevant, hvilken type myndighed der udsteder den beskyttel-

sesforanstaltning, der ligger til grund for den europæiske beskyttelsesordre (betragtning 9), og at 

den medlemsstat, der fuldbyrder den europæiske beskyttelsesordre, kan gøre dette i overensstem-

melse med sit eget nationale systems særlige bestemmelser gennem forvaltnings-, civil- eller straf-

feretlige foranstaltninger (artikel 9).

d) Direktivets betragtninger er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed.

e) Et nyt stykke er blevet tilføjet til artikel 13 (se stk. 4), som præciserer forholdet mellem udstedel-

se af den europæiske beskyttelsesordre og retssager i overensstemmelse med Rådets rammeafgørel-

se 2008/947/RIA om gensidig anerkendelse af afgørelser om tilsynsforanstaltninger og alternative 

sanktioner. 

III. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, der blev opnået enighed om i forhand-

lingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet med støtte fra Kommissionen. Den 

23. september 2011 noterede Rådet (retlige og indre anliggender) sig udkastet til aftale og bekræf-

tede, at det var rede til at nå til enighed om den nye tekst. Europa-Parlamentets LIBE- og FEMM-

udvalg besluttede den 4. oktober 2011 at give sine formænd mandat til at sende en skrivelse til for-

manden for Coreper med en erklæring om, at de som formænd for udvalgene ville henstille til ple-

narforsamlingen, at den vedtager Rådets holdning uden ændringer under Parlamentets andenbe-

handling med forbehold af juridisk-lingvist-gennemgang, hvis Rådet formelt sender Parlamentet sin 

holdning i den form, hvori den findes i bilaget til skrivelsen. 

Den 6. oktober bekræftede Coreper aftalen, så teksten kan forelægges for Rådet med henblik på 

vedtagelse af den politiske enighed. 

________________________
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Estland, 

Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken 
Ungarn, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken 
Finland og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre
[førstebehandling]

- Vedtagelse
a) af Rådets holdning
b) af Rådets begrundelse
- Erklæring fra Rådet
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist for Kroatien: 23.11.2011

Erklæring fra Rådet om den overordnede tilgang til

spørgsmålet om anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger

Rådet hilser vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttel-

sesordre velkommen som et vigtigt instrument til beskyttelse af ofre for kriminalitet i Den Europæi-

ske Union.
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I betragtning af at dette direktiv fokuserer på beskyttelsesforanstaltninger i straffesager, og som føl-

ge af de forskellige retstraditioner i medlemsstaterne på dette område er Rådet bevidst om, at dette 

instrument i fremtiden vil skulle suppleres med en tilsvarende mekanisme til gensidig anerkendelse 

af beskyttelsesforanstaltninger i civilsager.

I den forbindelser erindrer Rådet om, at det forslag, som Kommissionens fremlagde den 

18. maj 2011, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttel-

sesforanstaltninger i civilsager, i øjeblikket behandles i Rådets forberedende organer.

I overensstemmelse med sin resolution af 10. juni 2011 om en køreplan for styrkelse af ofres rettig-

heder og beskyttelse, særlig i straffesager, (se foranstaltning C) forpligter Rådet sig til at fortsætte 

behandlingen af dette forslag som et prioriteret spørgsmål. Det forpligter sig desuden til at sikre, at 

dette instrument bliver et supplement til bestemmelserne i direktivet om den europæiske beskyttel-

sesordre, således at det samlede anvendelsesområde for de to instrumenter muliggør samarbejdet 

mellem medlemsstaterne, uanset arten af de nationale ordninger, med henblik på det størst mulige 

antal beskyttelsesforanstaltninger for ofre .

________________________
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