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Stockholmprogrammet1 blev vedtaget i 2010 af Det Europæiske Råd og havde til formål at 
opstille en række mål, der skal nås inden programmets udløb i 2014, med henblik på at styrke 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette skyldes, at det efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden i stadig stigende grad er vigtigt at sikre, at de europæiske borgere ser praktiske 
fordele ved Den Europæiske Union i deres dagligdag, og området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed er særlig vigtigt i denne forbindelse.

Europa-Parlamentet gav udtryk for sin oprindelige holdning til Stockholmprogrammet i sine 
beslutninger af 25. november 20092 om programmet i almindelighed og af 23. november 
20103 om programmets civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige 
aspekter. Kommissionen udarbejdede en handlingsplan om gennemførelse af 
Stockholmprogrammet den 20. april 20104.

Her halvvejs igennem Stockholmprogrammet, der dækker perioden 2010-2014, har 
Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender besluttet at evaluere de fremskridt, der er gjort 
hidtil, med henblik på at få identificeret eventuelle skridt, der endnu mangler at blive taget, og 
mulige prioriteter for efterfølgeren til Stockholmprogrammet.

Det tilsigtes i dette arbejdsdokument at fokusere på gennemførelsen af programmet på de 
områder, der hører under ansvarsområdet for Retsudvalget, som Luigi Berlinguer er ordfører 
for. Efter drøftelse i udvalget og med de øvrige involverede udvalg vil de tre ordførere i de tre 
udvalg derefter fremlægge et samlet udkast til betænkning om midtvejsrevision af 
Stockholmprogrammet.

Som påpeget i beslutningen af 23. november 2010 kan Stockholmprogrammets 
foranstaltninger inden for det civilretlige samarbejde opdeles i fire hovedområder: civilret, 
erhvervsret, familieret og international privatret.

1. Civilret

Inden for civilretten har de foreslåede initiativer både dækket materielle civilretlige og 
civilprocesretlige aspekter.

1.1. Den materielle civilret 

En af de store succeser inden for den materielle civilret har været vedtagelsen af 
forordningen om arv5. På grundlag af et forslag fra Kommissionen i 2009 og efter flere års 
debat blev der fundet en tilfredsstillende løsning i 2012 under Kurt Lechners ordførerskab. 
Dette er et meget vigtigt stykke lovgivning for de europæiske borgere, da det betyder, at 

                                               
1 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt 
bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis, EUT L 201 af 27.7.2012, s. 
107.
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personer med ejendele i flere medlemsstater kun vil være omfattet af ét sæt nationale regler, 
som vil finde anvendelse på arven, og endda vil kunne vælge loven i det land, hvor de er 
statsborgere, hvis de bor i en anden medlemsstat.

På det aftaleretlige område foreslog Kommissionen i sin handlingsplan en række regler som 
en valgfri 28. aftaleretsordning med henblik på at fremme grænseoverskridende handel, især 
for SMV'er. Lovgivningsforslaget om fælles EU-købelov blev fremsat i 2011 og bliver i
øjeblikket drøftet i udvalget, med Klaus-Heiner Lehne og Luigi Berlinguer som ordførere. Det 
er ikke klart, hvornår forslaget bliver vedtaget, da der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål.

Noget, der har mere umiddelbar betydning for almindelige borgere, er de foreslåede 
foranstaltninger for at lette anerkendelsen af offentlige dokumenter og civilstandsattester i en 
anden medlemsstat, da manglen på en sådan automatisk anerkendelse er en af de største
praktiske hindringer for fri bevægelighed, der påpeges af borgerne. Der findes i øjeblikket to 
forslag: et om fritagelse for formaliteter for offentlige dokumenter (apostillepåtegninger, 
legalisering, autoriserede oversættelser osv.), der blev offentliggjort i april 2013, og et andet
om gensidig anerkendelse af retsvirkningerne af civilstandsattester, som er planlagt til
slutningen af 2013 (og omfatter en begrænset liste over civilstandsforhold, såsom ægteskab, 
navneændringer osv.). Parlamentet mener, at begge initiativer er yderst vigtige.

Hvad endelig angår området beskyttelse af sårbare voksne, som har optaget udvalget i 
nogen tid1, bebudede Kommissionen i sin handlingsplan, at den ikke ville foretage sig noget,
da det var op til medlemsstaterne at afgøre, om de ville tiltræde Haagerkonventionen fra 2000 
om international beskyttelse af voksne. Haagerkonferencen angiver, at konventionen kun er 
trådt i kraft i forhold til seks medlemsstater, og at den er underskrevet, men ikke ratificeret af 
yderligere syv medlemsstater2. Det er i denne forbindelse særlig skuffende, at Kommissionen 
endnu ikke har taget skridt til EU-lovgivning på området på trods af konklusionerne i 
beslutningen fra 2008.

1.2. Civilproces

Med hensyn til civilprocessen har udvalget været meget opsat på at indføre fælles 
minimumsstandarder for civilprocessen, der afspejler ambitionen om at give omfattende 
garantier for borgere, der benytter sig retssystemet, som udtrykt ved resultattavlen for 
retsområdet3. Kommissionen har bebudet et forslag i 2014, men det er endnu ikke klart, om 
forslaget vil være lovgivningsmæssigt eller ej.

Desuden har Parlamentet med henblik på at forbedre beskyttelsen af forbrugernes rettigheder i 
særdeleshed opfordret til et europæisk initiativ til at tillade kollektive søgsmål4. 
Kommissionen lovede i sit opfølgningsdokument af 18. april 20125 at komme med et
lovgivningsmæssigt eller ikke-lovgivningsmæssigt initiativ til en europæisk ramme for 
kollektive søgsmål i 2012, men dette er endnu ikke sket.

                                               
1 Se punkt 95 i beslutningen af 25. november 2009 og beslutningen af 18. december 2008 (P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24
3 Kommissionens meddelelse "EU's resultattavle for retsområdet: Et værktøj til fremme af effektive retssystemer 
og vækst", 27. marts 2013.
4 Beslutning af 2. februar 2012 (P7_TA(2012)0021) og punkt 95 i beslutningen af 25. november 2009.
5 SP(2012)160.
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2. Erhvervsret

På det erhvervsretlige område har Kommissionen fremsat et forslag til forordning om en 
europæisk kendelse til sikring af bankindeståender1, som vil forhindre en skyldner i at 
unddrage sig tvangsinddrivelse af sin gæld ved at udnytte forsinkelserne med
grænseoverskridende udlæg i bankkonti. Ordføreren Raffaele Baldassarres hensigt er at sikre, 
at proceduren for midlertidig indefrysning af sådanne bankkonti i afventning af fuldbyrdelse
er så hurtig som muligt, samtidig med at retten til forsvar respekteres. Det tager længere tid 
end forventet at få dossieret afsluttet på grund af emnets kompleksitet, men det forventes, at 
der snart bliver vedtaget lovgivning.

For så vidt angår selskabsretten har Kommissionen endnu ikke efterkommet Parlamentets 
anmodning2 om et 14. selskabsdirektiv, der dækker det uløste spørgsmål om flytning af 
selskabers hjemsted. Kommissionen mener, at det ikke er blevet godtgjort, at der er behov for
en sådan lovgivning, på baggrund af resultatet af en offentlig høring i 20123.

Hvad angår det europæiske private selskab, som Parlamentet også anmodede om i sin 
beslutning af 23. november 20104, blev dette vigtige forslag de facto opgivet i 2009, fordi det 
var umuligt at nå enstemmighed i Rådet. Kommissionen har ikke taget skridt til at genoplive 
forslaget.

Endelig har Kommissionen fremlagt et forslag5 til ændring af konkursforordningen. 
Formålet med ændringen, som Klaus-Heiner Lehne er ordfører for, er at udvide forordningens 
anvendelsesområde ved at revidere definitionen af "konkursbehandling", så den kommer til at 
omfatte flere sager, og at få forordningen til at fungere bedre ved at ændre reglerne om 
kompetence, indledning af sekundær insolvensbehandling og insolvensbehandling af flere
virksomheder i samme koncern.

3. Familieret

Rom III-forordningen6 om lovvalgsregler for skilsmisse og separation (ordfører Tadeusz 
Zwiefka) blev vedtaget i 2010 efter proceduren for forstærket samarbejde, og der er nu 15 
medlemsstater, der deltager. Den er det eneste stykke lovgivning om civilretligt samarbejde, 
som allerede finder anvendelse, og fastsætter klare regler om, hvilken lov der gælder for 
opløsning af ægteskaber.

I henhold til Stockholmprogrammet skal der også vedtages lovgivning om formueforholdet 
mellem ægtefæller7 og de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber8,

                                               
1 COM(2011)0445.
2 Beslutning af 2. februar 2012 (P7_TA(2012)0019), punkt 33 og 34 i beslutningen af 23. november 2010.
3 Opfølgningsdokument af 18. april 2012, SP(2012)260/2.
4 Punkt 33 og 34.
5 COM(2012)0744.
6 Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om 
lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (EUT L 343 af 29.12.2010, s. 10).
7 COM(2011)0126.
8 COM(2011)0127.
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der indeholder bestemmelser om kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af 
afgørelser. De to dossierer behandles i øjeblikket af Europa-Parlamentet med Alexandra 
Thein som ordfører, og forslagene forventes vedtaget i år. I henhold til høringsproceduren
træffer Rådet den endelige afgørelse.

Parlamentet har også opfordret til europæisk lovgivning om grænseoverskridende 
adoptioner1, da dette er et område, hvor mange familier rapporterer om problemer med 
anerkendelse af afgørelser truffet i en anden medlemsstat. Kommissionen har ikke taget nogen 
initiativer i denne henseende.

Stockholmprogrammet indeholder et forslag om en revision af Bruxelles II-forordningen2, 
navnlig for at dække spørgsmålet om anerkendelse af afgørelser om forældreansvar. 
Kommissionen har bebudet et lovgivningsinitiativ i 2013 som erstatning for det forslag3, som 
den måtte trække tilbage i 2002.

4. International privatret i almindelighed

Hovedprojektet i Stockholmprogrammet inden for de almindelige internationalprivatretlige 
regler var en revision af Bruxelles I-forordningen4 med henblik på at forenkle procedurerne
for fuldbyrdelse af retsafgørelser i en anden medlemsstat og i særdeleshed at afskaffe 
eksekvaturproceduren. Under ordføreren Tadeusz Zwiefkas vejledning har omarbejdningen af 
Bruxelles I-forordningen ført til et tilfredsstillende resultat5, der strømliner og præciser visse 
aspekter af den grænseoverskridende fuldbyrdelse af retsafgørelser.

Projektet med en international domskonvention, som vil forfølge samme mål som Bruxelles 
I-forordningen på internationalt plan6, i Haagerkonferencen om International Privatrets regi,
har ikke været så vellykket som håbet. Forhandlingerne er stadig i gang og har ikke ført til 
nogen væsentlige fremskridt i de seneste år.

Parlamentet har ligeledes anmodet om, at der tilføjes en bestemmelse til Rom II-
forordningen, der fastlægger lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt, der 
udspringer af krænkelser af privatlivets fred og af individets rettigheder, herunder 
ærekrænkelser7. Denne anmodning blev bekræftet mere detaljeret i beslutningen af 10. maj 
2012 med henstillinger til Kommissionen om ændring af forordning (EF) nr. 864/2007 om 
lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)8, som Kommissionen hidtil ikke 
har reageret på i strid med punkt 16 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-

                                               
1 Se punkt 95 i beslutningen af 25. november 2009.
2 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1347/2000, EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.
3 COM(2001)0505.
4 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence 
og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EUT L 351 af 
30.12.2012, s. 1.
6 Se punkt 35 i beslutningen af 23. november 2010.
7 Se punkt 95 i beslutningen af 25. november 2009.
8 P7_TA(2012)0200.
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Parlamentet og Europa-Kommissionen1.

Et andet vigtigt stykke lovgivning, som endnu ikke er kommet i stand, er en forordning om 
forældelsesfrister i forbindelse med grænseoverskridende trafikulykker. Det er på grund 
af forskellene mellem reglerne i de forskellige medlemsstater ofte meget vanskeligt at sikre, at 
retfærdigheden sker fyldest i disse sager. Kommissionen agtede at fremsætte forslaget i 2011, 
men det foreligger endnu ikke.

Endelig har Parlamentet opfordret til vedtagelse af et EU-regelsæt om international 
privatret 2 i betragtning af, at EU-lovgivningen inden for international privatret er blevet 
meget fragmenteret med et relativt stort antal sektorspecifikke instrumenter, der dækker
forskellige aspekter. Målet er at harmonisere de internationalprivatretlige bestemmelser på de 
forskellige områder og samtidig sikre, at der ikke er nogen huller i reglerne.

5. Overordnede mål inden for civilretligt samarbejde

Med henblik på at nå de forskellige specifikke mål i Stockholmprogrammet er det som 
supplement til de enkelte stykker lovgivning vigtigt at sikre, at alle interessenter har
tilstrækkelig adgang til domstolene og EU-lovgivningen.

Et vigtigt skridt er en videreudvikling af e-justice-projekterne3, der giver borgerne mulighed 
for at få direkte adgang til juridisk information og retfærdighed, idet der gives vigtige
oplysninger på nettet og mulighed for at indgive bestemte anmodninger ved fjernbetjening på
computeren. Der er gjort visse fremskridt i denne henseende, men der skal gøres mere.

Det er også meget vigtigt med europæisk juridisk uddannelse, hvis der skal skabes en 
europæisk retskultur, som vil få procedurer med gensidig anerkendelse til at fungere4. Det 
arbejde, der udføres inden for rammerne af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af 
Dommere og Anklagere og Det Europæiske Retsakademi er meget vigtigt i denne henseende. 
Desuden er Kommissionens pilotprogram om uddannelse af dommere og andre jurister nu 
endelig kommet i gang5.

6. Konklusion

Denne korte gennemgang af de fremskridt, der er gjort i relation til Stockholmprogrammet 
inden for civilretligt samarbejde, viser, at der er vedtaget noget meget lovende lovgivning, 
men at det på grund af de lange lovgivnings- og gennemførelsesperioder kun er en meget lille 
del heraf, der allerede bliver anvendt. De to lovgivere behandler fortsat et betydeligt antal 
lovforslag. Det skal dog bemærkes, at Kommissionen et år før valget i 2014 og 
Stockholmprogrammets planlagte udløb stadig mangler at fremsætte forslag i et betydeligt 
antal sager. Endvidere er det ærligt talt skuffende, at Kommissionen ikke har overtaget
Parlamentets idéer til forslag.

                                               
1 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
2 Se punkt 95 i beslutningen af 25. november 2009.
3 Se punkt 107, 108, 109 og 110 i beslutningen af 25. november 2009.
4 Se punkt 105 og 106 i beslutningen af 25. november 2009 og punkt 5-13 i beslutningen af 23. november 2010.
5 EUT S 132 af 12.7.2012, 218282.


