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Stockholmsprogrammet1 antogs av Europeiska rådet 2010 i syfte att ställa upp ett antal mål 
som skulle uppnås före programmets slut 2014. Avsikten var att förbättra området med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Det har nämligen efter Lissabonfördragets ikraftträdande blivit allt 
viktigare att se till att EU:s invånare ser de praktiska fördelarna med EU i sin vardag, och i 
detta avseende är området med frihet, säkerhet och rättvisa särskilt viktigt.

Parlamentet meddelade sin ursprungliga inställning till Stockholmsprogrammet i 
resolutionerna av den 25 november 20092 om programmet i allmänhet respektive den 
23 november 20103 om programmets civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och 
internationella privaträttsliga aspekter. Den 20 april 2010 lade kommissionen fram en 
handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet4.

Stockholmsprogrammet, som omfattar perioden 2010–2014, har nu kommit halvvägs. Därför 
har utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor beslutat att utvärdera vilka framsteg 
som gjorts hittills, i syfte att identifiera de steg som återstår och kartlägga möjliga prioriterade 
områden för efterföljaren till Stockholmsprogrammet.

Detta arbetsdokument fokuserar på genomförandet av programmet på de områden som ingår i 
behörighetsområdet för utskottet för rättsliga frågor, där Luigi Berlinguer är föredragande. 
Efter diskussioner inom utskottet och med de övriga berörda utskotten kommer de tre 
medföredragandena i de tre utskotten att överlämna ett övergripande förslag till betänkande 
om halvtidsöversynen av Stockholmsprogrammet.

Så som anges i resolutionen av den 23 november 2010 kan åtgärderna i 
Stockholmsprogrammet på området för civilrättsligt samarbete delas upp i fyra 
huvudområden: det civilrättsliga, det handelsrättsliga, det familjerättsliga och det 
internationella privaträttsliga.

1. Civilrätt

På det civilrättsliga området har de föreslagna initiativen omfattat aspekter av både materiell 
civilrätt och civilprocessrätt.

1.1. Materiell civilrätt

En av de största framgångarna på området för materiell civilrätt är antagandet av 
förordningen om arv5. Efter ett kommissionsförslag från 2009 och flera års debatt kunde en 
tillfredsställande lösning hittas 2012 under Kurt Lechners föredragandeskap. Detta är en 
mycket viktig rättsakt för EU:s invånare, eftersom den innebär att personer med egendom i 
flera medlemsstater kommer att omfattas av endast en uppsättning nationella regler som 
tillämpas på arvet, och de kommer då att kunna välja det egna hemlandets lag även om de bor 

                                               
1 EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband 
med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (EUT L 201, 27.7.2012, s. 107).
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i en annan medlemsstat.

På området för avtalsrätt föreslog kommissionen i sin handlingsplan en uppsättning regler 
som skulle utgöra en fakultativ 28:e avtalsrättslig ordning, i syfte att underlätta den 
gränsöverskridande handeln, särskilt för små och medelstora företag. Förslaget till den
gemensamma europeiska köplagen lades fram 2011 och är nu föremål för 
utskottsdiskussioner, med Klaus-Heiner Lehne och Luigi Berlinguer som medföredragande. 
Det är inte klart när förslaget kan bli verklighet, eftersom många öppna frågor återstår.

Av mer omedelbar betydelse för vanliga människor är de åtgärder som föreslås för att 
underlätta erkännandet av offentliga handlingar och civilståndshandlingar i en annan 
medlemsstat, eftersom frånvaron av ett sådant automatiskt erkännande är ett av de praktiska 
hinder för den fria rörligheten som oftast framhålls från allmänhetens sida. Två förslag är på 
gång: ett som handlar om att avskaffa formaliteter för offentliga handlingar (apostiller, 
legalisering, bestyrkta översättningar osv.), offentliggjort i april 2013, och ett annat om 
ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingars verkan, som väntas komma i slutet av 
2013 (omfattande en begränsad förteckning över civilståndshändelser såsom giftermål, 
namnändringar osv.). Parlamentet anser att båda initiativen är ytterst viktiga.

Slutligen har kommissionen på området för skydd av sårbara vuxna – en fråga som utskottet 
länge har varit engagerat i1 – i handlingsplanen meddelat att den inte kommer att vidta några 
åtgärder, eftersom det är upp till medlemsstaterna att bestämma om de vill ansluta sig till 
Haagkonventionen från 2000 om internationellt skydd för vuxna. Enligt Haagkonferensen har 
denna konvention trätt i kraft i enbart sex medlemsstater, och den har undertecknats men inte 
ratificerats av ytterligare sju medlemsstater2. Här är det särskilt nedslående att kommissionen 
fortfarande inte har tagit några steg mot EU-lagstiftning i frågan, trots slutsatserna i 
resolutionen från 2008.

1.2. Civilprocessrätt

När det gäller civilprocessrätt har utskottet varit mycket angeläget om att införa 
gemensamma civilprocessrättsliga miniminormer som motsvarar ambitionen att 
tillförsäkra en hög garantinivå åt medborgare som vänder sig till rättssystemet, enligt vad som 
uttryckts i resultattavlan för rättskipningen3. Kommissionen har flaggat för ett förslag under 
2014, men det är fortfarande oklart om det kommer att bli ett lagstiftningsförslag eller inte.

I syfte att förbättra skyddet för i synnerhet konsumenternas rättigheter har parlamentet vidare 
efterlyst ett europeiskt initiativ till förfaranden för kollektiv prövning4. Kommissionen 
lovade i sitt uppföljningsdokument av den 18 april 20125 att under 2012 komma med ett 
initiativ till en EU-ram för kollektiv prövning, av lagstiftningskaraktär eller inte, men så har 
inte skett.
                                               
1 Se punkt 95 i resolutionen av den 25 november 2009 och resolutionen av den 18 december 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Kommissionens meddelande Resultattavla för rättskipningen i EU: Ett verktyg för att främja effektiva 
domstolsväsen och tillväxt, 27 mars 2013.
4 Resolutionen av den 2 februari 2012 (P7_TA(2012)0021) och punkt 95 i resolutionen av den 
25 november 2009.
5 SP(2012)160.
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2. Handelsrätt

På området för handelsrätt har kommissionen lagt ett förslag till förordning om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar1, som skulle hindra gäldenärer från att 
smita från en indrivning av fordringarna på dem, vilket de gör genom att utnyttja förseningar i 
gränsöverskridande kvarstad på bankmedel. Föredraganden, Raffaele Baldassarre, har som 
mål att säkerställa att förfarandet för tillfällig frysning av sådana bankkontotillgångar i väntan 
på indrivning går så snabbt som möjligt, samtidigt som rätten till försvar respekteras. 
Slutförandet av ärendet har tagit längre tid än väntat på grund av ämnets komplexitet, men 
lagstiftning förväntas antas inom kort.

När det gäller bolagsrätt har kommissionen ännu inte tillmötesgått parlamentets begäran2 om 
ett 14:e bolagsrättsdirektiv som tar upp den olösta frågan om flyttning av ett bolags säte. 
Kommissionen anser inte att det finns något belagt behov av sådan lagstiftning, efter vad som 
kom ut av ett offentligt samråd 20123.

I fråga om det privata Europabolaget, som också efterfrågades av parlamentet i resolutionen 
av den 23 november 20104, övergavs detta viktiga förslag i praktiken redan 2009, eftersom 
det då såg ut att vara omöjligt att nå enhällighet i rådet. Kommissionen har inte gjort något för 
att återuppliva förslaget.

Slutligen har kommissionen lagt fram ett förslag5 om ändring av förordningen om 
insolvensförfaranden. Målet med ändringen, som Klaus-Heiner Lehne är föredragande för, 
är att utvidga förordningens tillämpningsområde genom en omdefiniering av begreppet 
”insolvensförfarande” så att det täcker ett större antal fall, liksom att förbättra förordningens 
funktionssätt med hjälp av ändringar i reglerna om domstols behörighet, inledande av ett 
sekundärt insolvensförfarande samt insolvensförfaranden för flera företag inom samma 
koncern.

3. Familjerätt

Rom III-förordningen6 om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad 
(föredragande: Tadeusz Zwiefka) antogs 2010 enligt förfarandet för förstärkt samarbete. I dag 
deltar femton medlemsstater i förordningen, som är den enda rättsakt på området för 
civilrättsligt samarbete som redan är tillämplig. Förordningen innehåller tydliga regler för 
vilken lag som ska vara tillämplig på upplösning av äktenskap.

Stockholmsprogrammet banade också vägen för antagandet av lagstiftning om makars 

                                               
1 COM(2011)0445.
2 Resolutionen av den 2 februari 2012 (P7_TA(2012)0019) och punkterna 33 och 34 i resolutionen av 23 
november 2010.
3 Uppföljningsdokument av den 18 april 2012, SP(2012)260/2.
4 Punkterna 33 och 34.
5 COM(2012)0744.
6 Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete 
om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (EUT L 343, 29.12.2010, s. 10).
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förmögenhetsförhållanden1 och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade 
partnerskap2, med bestämmelser om domstols behörighet, tillämplig lag och erkännande och 
verkställighet av domar. Med Alexandra Thein som föredragande håller de båda ärendena för 
närvarande på att behandlas av parlamentet och förväntas godkännas nu i år. I enlighet med 
samrådsförfarandet är det rådet som fattar det slutliga beslutet.

Parlamentet har också efterlyst EU-lagstiftning om gränsöverskridande adoptioner3, eftersom 
detta är ett område där många familjer vittnar om problem med att få beslut som fattats i en 
annan medlemsstat erkända. Kommissionen har inte tagit något initiativ i detta avseende.

I Stockholmsprogrammet föreslogs en översyn av Bryssel II-förordningen4, i synnerhet för 
att behandla frågan om erkännande av avgöranden om föräldraansvar. Kommissionen har 
aviserat ett lagstiftningsinitiativ under 2013 som ska ersätta det förslag5 som den tvingades 
dra tillbaka 2002.

4. Internationell privaträtt i allmänhet

Stockholmsprogrammets huvudprojekt på området för internationell privaträtt i allmänhet var 
en översyn av Bryssel I-förordningen6 i syfte att förenkla förfarandena för verkställighet av 
domar i en annan medlemsstat och i synnerhet att avskaffa exekvaturförfarandet. Under 
ledning av föredragande Tadeusz Zwiefka har omarbetningen av Bryssel I-förordningen 
slutförts på ett tillfredsställande sätt7, och vissa aspekter av gränsöverskridande verkställighet 
av domar har rationaliserats och förtydligats.

Projektet för en internationell konvention om domar, som skulle ha samma syften som 
Bryssel I-förordningen fast på internationell nivå8, under överinseende av Haagkonferensen 
för internationell privaträtt har inte rönt den framgång som man hoppades på. Förhandlingar 
pågår fortfarande men inga betydande framsteg har gjorts under de senaste åren.

Parlamentet har också begärt att en bestämmelse ska införas i Rom II-förordningen9 i syfte 
att reglera tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser till följd av kränkningar av 
privatlivet och rättigheter som rör personlighetsskyddet, inbegripet ärekränkning. Denna 
begäran bekräftades i utförligare form i resolutionen av den 10 maj 2012 med 
rekommendationer till kommissionen om ändring av förordning (EG) nr 864/2007 om 
tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)10, som kommissionen hittills har 

                                               
1 COM(2011)0126.
2 COM(2011)0127.
3 Punkt 95 i resolutionen av den 25 november 2009.
4 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande 
och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1).
5 COM(2001)0505.
6 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (EUT L 351, 
30.12.2012, s. 1).
8 Se punkt 35 i resolutionen av 23 november 2010.
9 Se punkt 95 i resolutionen av den 25 november 2009.
10 P7_TA(2012)0200.
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underlåtit att besvara, i strid med punkt 16 i ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen1.

En annan viktig rättsakt som ännu inte existerar är en förordning om preskriptionstider vid 
gränsöverskridande vägtrafikolyckor. På grund av skiljaktiga regler i olika medlemsstater 
är det ofta mycket svårt att skipa rättvisa i dessa fall. Kommissionen avsåg att lägga ett förslag 
2011, som dock fortfarande inte har kommit.

Slutligen har parlamentet krävt att en europeisk kodex för internationell privaträtt2 ska 
antas, mot bakgrund av att EU-lagstiftningen på området för internationell privaträtt har blivit 
mycket splittrad, med ett relativt stort antal sektorsspecifika rättsakter som omfattar olika 
aspekter. Målsättningen skulle vara att harmonisera bestämmelserna för internationell 
privaträtt på de olika områdena och samtidigt täppa till luckor i regelverket.

5. Övergripande mål på området för civilrättsligt samarbete

För att uppnå de specifika målen med Stockholmsprogrammet är det viktigt att, utöver de 
enskilda rättsakterna, se till att alla parter får tillräcklig tillgång till rättslig prövning och EU:s 
lagstiftning.

Ett viktigt steg är vidareutvecklingen av e-juridikprojekten3, som ger allmänheten direkt 
tillgång till juridisk information och rättslig prövning genom att medborgarna kan få tillgång 
till väsentlig information på internet och utföra vissa funktioner hemifrån via datorn. Vissa 
framsteg kan noteras i detta avseende, men mycket återstår att göra.

Europeisk juridisk utbildning är också mycket viktigt för att skapa en europeisk rättskultur 
som gynnar förfaranden för ömsesidigt erkännande4. Det arbete som utförs inom ramen för 
det europeiska nätverket för rättslig utbildning och Europeiska rättsakademin är mycket 
viktigt i detta hänseende. Vidare har kommissionens pilotprojekt för utbildning av domare 
och jurister nu äntligen dragits i gång5.

6. Slutsatser

Denna korta överblick över framstegen för Stockholmsprogrammet på området för 
civilrättsligt samarbete visar att viss, mycket lovande lagstiftning har antagits, men att mycket 
lite av detta tillämpas i nuläget, på grund av den långa tid det tar att stifta lagar och genomföra 
dem. Ett betydande antal lagstiftningsförslag håller fortfarande på att behandlas av 
parlamentet och rådet. Det måste dock nu, ett år före valet 2014 och det planerade slutet av 
Stockholmsprogrammet, konstateras att kommissionens förslag i ett stort antal fall lyser med 
sin frånvaro. Vidare är det uppriktigt sagt en besvikelse att kommissionen är så dålig på att ta 
till sig parlamentets idéer och förslag.

                                               
1 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 Se punkt 95 i resolutionen av den 25 november 2009.
3 Se punkterna 107, 108, 109 och 110 i resolutionen av den 25 november 2009.
4 Se punkterna 105 och 106 i resolutionen av den 25 november 2009 och punkterna 5–13 i resolutionen av den 
23 november 2010.
5 EUT S 132, 12.7.2012, 218282.


