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Ärende: Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och

översättning i brottmål
– Sammanfattning av den detaljerade redogörelsen i enlighet med artikel 5 

i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget

Härmed bifogas en kopia av en sammanfattning av den konsekvensanalys som kommissionen lade 

fram den 8 juli 2009 i samband med sitt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt 

till tolkning och översättning i brottmål1.

Med tanke på att medlemsstaterna kommer att lägga fram ett initiativ till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål2 översänds denna sammanfattning 

på nytt för att göra det möjligt att bedöma om initiativet överensstämmer med subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna enligt artikel 5 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget.

________________________

                                               
1 Kommissionens förslag återfinns i 11917/09 + ADD 1 + ADD 2.
2 PE-CONS 1/10.
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ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

SAMMANFATTNING

1. BAKGRUND

Anklagade och misstänkta personers rätt till en rättvis rättegång är en grundläggande rättighet 
som Europeiska unionen respekterar som en allmän princip enligt artikel 6.2 i EU-fördraget. 
Rättstillämpare och medlemsstaterna är eniga om att en förutsättning för ömsesidigt förtroende 
är att medlemsstaternas nationella straffrättssystem garanterar miniminormer för misstänkta och 
anklagade personer, oberoende av nationalitet. Åtgärder på detta område var en prioritet inom 
Haagprogrammet. Ett nytt förslag ska läggas fram enligt kommissionens lagstiftnings- och 
arbetsprogram för 2009. I konsekvensanalysen utvärderas alternativen för detta förslag.

2. POLITISKT MANDAT, RÄTTSLIG GRUND OCH SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER

Rätten till försvar nämndes uttryckligen i slutsatserna från Tammerfors och har alltid varit en 
integrerad del av EU:s dagordning för ömsesidigt erkännande. Många rättsakter har antagits för 
att underlätta och påskynda utredningar och lagföring av gränsöverskridande mål. Ännu finns dock 
ingen rättsakt som förbättrar rättsläget för dem som är inbegripna i gränsöverskridande mål. Denna 
brist på balans har en negativ inverkan på det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna, 
vilket i sin tur gör att det krävs åtgärder från EU:s sida.

Efter en grönbok om rättssäkerhetsgarantier från 2003 antog kommissionen ett förslag till ett 
rambeslut i frågan i april 2004. Texten lades på is eftersom en överenskommelse inte kunde nås. 
Kommissionens förslag grundade sig på artikel 31.1 c i EU-fördraget. Enligt ett yttrande från rådets 
rättstjänst var detta den lämpliga rättsliga grunden.

Kommissionen arrangerade ett expertmöte den 26–27 mars 2009. I de flesta svar förordades 
lagstiftningsåtgärder, åtföljda av icke-lagstiftningsmässiga åtgärder. De allra flesta deltagarna 
var emot att begränsa förslaget till gränsöverskridande mål. Konsekvensanalysen diskuterades 
i två avdelningsövergripande styrgruppsmöten. I utarbetandet av denna konsekvensanalys har 
kommissionen utnyttjat ett antal ytterligare informationskällor, däribland fem studier.

3. PROBLEMDEFINITION

Problemet har olika rättsliga och sociala aspekter. Det kan sammanfattas som följer:
– Ökad rörlighet inom EU, föråldrade bestämmelser och inkonsekvent tillämpning av befintliga 

internationella normer (den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, nedan kallad Europakonventionen) i medlemsstaterna.

– Arresteringar som leder till överföringar inom ramen för den europeiska arresteringsordern 
anses falla utanför tillämpningsområdet för artikel 6 i Europakonventionen, eftersom detta 
räknas som utlämning.

– Ömsesidigt erkännande är bara effektivt om medlemsstaterna är övertygade om att 
domstolsbeslut som fattas i andra medlemsstater är rättvisa.
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– Medborgare och rättstillämpare har intrycket att rättssystemen i andra medlemsstater än deras 
egen är orättvisa och att de inte har tillgång till rättsmedel på internationell nivå eftersom 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är överhopad med klagomål.

– En del av problemet är att den anklagade inte garanteras tillgång till lämplig översättning och 
tolkning. 

4. BEHOVET AV EU-ÅTGÄRDER

I en studie utförd vid Université Libre de Bruxelles (ULB) konstaterades att effektiviteten 
hos åtgärderna för ömsesidigt erkännande hämmades av den otillräckliga nivån av ömsesidigt 
förtroende. Utan lämpliga normer som skyddar misstänktas rätt att förstå förfarandena finns det 
en risk att den tidigare iakttagna obalansen mellan åklagarsidan och den anklagade kan förvärras 
ytterligare och till slut gå stick i stäv med rättvisans intresse i EU. 

Respekten för principen om en rättvis rättegång, som huvudsakligen härrör från nationell rätt 
och Europakonventionen, har hittills varierat mellan medlemsstaterna. Detta har lett till skillnader 
i skyddsnivåerna. EU kan genom lagstiftning klarlägga den rättsliga skyldigheten att garantera 
rätten till en rättvis rättegång mot bakgrund av EU:s strafflagstiftning.

5. MÅL

Den allmänna målsättningen är att öka det ömsesidiga förtroendet i syfte att möjliggöra en bättre 
tillämpning av det ömsesidiga erkännandet. Om det ömsesidiga förtroendet ökar kan EU:s befintliga 
rättsakter för ömsesidigt erkännande förväntas fungera bättre.

Den allmänna målsättningen kan översättas till följande specifika mål:
1) Att införa gemensamma miniminormer för rättssäkerhetsgarantier i alla förfaranden, däribland 

utlämning och den europeiska arresteringsordern.
2) Att se till att medborgarna får information om hur de kan dra nytta av dessa gemensamma 

miniminormer när de vistas inom EU.

6. POLITISKA ALTERNATIV

1: Status quo 
Om inga åtgärder vidtas på EU-nivå kommer situationen sannolikt att utvecklas enligt avsnitt 4. 
Detta alternativ grundar sig på antagandet att medlemsstaterna förväntas rätta sig efter 
Europakonventionen och införa miniminormer i nationella domstolsförfaranden. 

2: Främjande av icke-lagstiftningsmässiga åtgärder (bästa praxis)
Åtgärder skulle vidtas för att utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna och utveckla 
EU-riktlinjer. Detta alternativ skulle innebära att man försöker öka medvetenheten om 
Europakonventionens krav genom spridning och rekommendationer av metoder som bidrar 
till bättre efterlevnad av Europakonventionen. Det skulle inte medföra någon ytterligare 
tillnärmning av de rättsliga normerna. 
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3: Ny rättsakt som omfattar alla rättigheter
Om detta alternativ ska lyckas krävs det ett nytt fördrag med en uttrycklig rättslig grund och 
ett annat lagstiftningsförfarande (vanlig gemenskapsrätt). Om lagstiftningen antas kommer det 
påföljande genomförandet i medlemsstaterna, kommissionens övervakning av tillämpningen och, 
i sista hand, EG-domstolens prövning att bidra till att undanröja skillnaderna i graden av efterlevnad 
av Europakonventionen. Praktiska åtgärder kan krävas för att öka det ömsesidiga förtroendet i 
praktiken.

4: En åtgärd som begränsar sig till gränsöverskridande mål 
Det är uppenbart att detta alternativ bara skulle utgöra ett första steg, men om det lyckas skulle det 
bidra till att stärka det ömsesidiga förtroendet och bidra till att övervinna motståndet mot ytterligare 
lagstiftning. Detta skulle dock kräva noggranna överväganden, så att alla eventuella frågor om 
bristande likabehandling av misstänkta som är involverade i gränsöverskridande mål respektive 
i nationella mål hanteras på rätt sätt. 

5: En lösning i flera steg som inleds med åtgärder för att förbättra tillgången till tolkning 
och översättning

Detta skulle omfatta ett nytt rambeslut som föreskriver att medlemsstaterna endast ska införa 
miniminormer för tillgång till tolkning och översättning. Rättssäkerhetsgarantierna bör tillämpas 
på var och en som misstänks för brott, från det att personen i fråga underrättas av behöriga 
myndigheter om att han eller hon misstänks för brott fram till dess att slutlig dom har fallit. 
Detta alternativ skulle kunna ha ett varierande tillämpningsområde och de två rättigheterna 
skulle kunna tillämpas antingen endast i gränsöverskridande mål eller i alla mål.

7. ANALYS AV DE POLITISKA ALTERNATIVENS KONSEKVENSER

1: Status quo
Avsaknad av EU-åtgärder på detta område kan till slut leda till långsammare framsteg med det 
straffrättsliga samarbetet och inrättandet av ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa. 

2: Bästa praxis
Positiva effekter: rekommendationer om bästa praxis kan leda till vissa förbättringar om
medlemsstaterna väljer att följa rekommendationerna. Negativa effekter: en stor del av detta 
förslag återspeglar sådant som ingår i Europarådets rekommendationer och som andra experter 
föreslagit, men som inte har genomförts. Detta alternativ skulle också kunna vara en besvikelse 
för Europaparlamentet, berörda parter och ett antal medlemsstater, som vill ha en bindande rättsakt.

3: Ny rättsakt som omfattar alla rättigheter
Positiva effekter: ett rambeslut av denna typ skulle öka rättssäkerheten bland medlemsstaterna. 
Det skulle röra sig om en bindande rättsakt som förbättrar efterlevnaden av Europakonventionens 
normer i syfte att garantera en rättvis rättegång. När flera rättigheter behandlas i en och samma 
rättsakt finns det emellertid mindre tid till förfogande för varje rättighet och dessutom skulle 
kompromisser kunna leda till ett urvattnat resultat. Om Lissabonfördraget träder i kraft kommer 
det inte längre att krävas enhällighet.
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4: Endast gränsöverskridande mål
Det finns ingen vedertagen definition av ett "gränsöverskridande" mål. Det finns en motvilja bland 
medlemsstaterna mot att definiera ett gränsöverskridande mål eller att anta lagstiftning som kräver 
en definition.
Detta alternativ skulle få två typer av ekonomiska konsekvenser, eftersom det skulle kosta 
pengar att inrätta tjänster för införandet av rättigheter samtidigt som de minskade kostnaderna 
för överklaganden skulle leda till besparingar. Den möjliga risken med detta alternativ är att 
det ömsesidiga förtroendet skulle kunna minska eftersom man kan få intrycket att det finns ett 
rättssystem med två nivåer – en för nationella mål och en för gränsöverskridande mål. Positiva 
effekter: detta skulle tillfredsställa de medlemsstater som har begärt en åtgärd som är begränsad till 
gränsöverskridande mål. Negativa effekter: att försöka begränsa åtgärdens tillämpningsområde kan 
leda till förvirring eftersom samma mål kan beskrivas eller klassificeras som gränsöverskridande 
eller nationellt av olika medlemsstater. Efterlevnad: det kan i praktiken vara svårt för 
medlemsstaterna att klassificera mål, vilket lätt skulle kunna leda till misstag eller tvister. 

5: Lösning i flera steg 
Detta alternativ skulle få två typer av ekonomiska konsekvenser liksom det gränsöverskridande 
alternativet ovan. Positiva effekter: en åtgärd av denna typ skulle öka kvaliteten på och tillgången 
till tolkning och översättning. Den skulle bidra till utvecklingen av ömsesidigt förtroende. Den 
skulle garantera en rättvis rättegång i mål där den misstänkte inte förstår det straffrättsliga 
förfarandet, sina rättigheter eller alla anklagelser som riktas mot honom eller henne. Negativa 
effekter: detta alternativ skulle innebära en ekonomisk och administrativ belastning för 
medlemsstater som idag inte erbjuder utbildning för rättstolkar och översättare. Den erforderliga 
utvärderingen och övervakningen av efterlevnaden skulle också utgöra en belastning.

På expertmötet i mars 2009 välkomnade experterna, däribland medlemsstaternas företrädare, 
förslaget om att som utgångspunkt endast arbeta med denna rättighet. I mars 2009 offentliggjorde 
GD Tolkning slutrapporten från reflektionsforumet för flerspråkighet och tolkutbildning. 
Rekommendationerna kan bidra till ett framtida dokument om bästa praxis. 
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8. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN

+++ Mycket positiva effekter
0 Inga effekter

--- Mycket negativa effekter

Effektivitet när det gäller att uppnå målen och 
överensstämmelse med andra EU-strategier

Alternativ Införa miniminormer för 
rättssäkerhetsgarantier i 

brottmål

Sörja för att 
medborgarna vet hur de 

kan utnyttja 
miniminormerna

Effekter på samhället och 
de grundläggande 

rättigheterna
Kostnadseffektivitet Politisk 

genomförbarhet

1. Status quo – inga 
ytterligare åtgärder på 
EU-nivå

0

Inget av målen skulle nås utan åtgärder på EU-nivå. 

0

Fortsatt obalans mellan 
rättigheter och rättsligt 
samarbete kan skada 
rättsväsendet och det 
ömsesidiga förtroendet i EU.

0

Inga kostnader för 
medlemsstaterna. 

Europaparlamentet och 
medlemsstaterna väntar sig 
åtgärder från EU:s sida. 

2. Icke-bindande/icke-
lagstiftningsmässiga 
åtgärder som fastställer 
bästa praxis inom EU 

+
Beror på 
medlemsstaternas 
beredvillighet att 
genomföra åtgärderna. 
Kommer inte att leda till 
harmonisering av 
befintliga normer.

++
En välorganiserad 
informationskampanj 
i hela EU kan öka 
kunskapen om 
rättigheterna i 
Europakonventionen 
och om vad som kan 
göras om man anser 
att rättigheterna inte 
respekteras.

+
Om medlemsstaterna 
konsekvent följer riktlinjerna 
skulle de anklagades 
rättigheter respekteras.

-
Beror på hur åtgärderna 
genomförs. Den 
huvudsakliga kostnaden 
skulle vara utbildning 
och skulle kunna bäras 
av studenterna. Större 
medlemsstater (källa: 
Förenade kungariket) 
planerar bidrag på 
omkring 5 000 euro till 
varje högskola. 

Alla medlemsstater är 
överens om att det 
behövs vissa icke-
lagstiftningsmässiga 
åtgärder. Erfarenheten 
visar att riktlinjer som 
inte är bindande inte 
följs konsekvent.
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Effektivitet när det gäller att uppnå målen och 
överensstämmelse med andra EU-strategier

Alternativ Införa miniminormer för 
rättssäkerhetsgarantier i 

brottmål

Sörja för att 
medborgarna vet hur de 

kan utnyttja 
miniminormerna

Effekter på samhället och 
de grundläggande 

rättigheterna
Kostnadseffektivitet Politisk 

genomförbarhet

3. Återinförande av 
2004 års rättsakt som 
omfattar alla rättigheter

+++ 
Fastställer omfattande 
gemensamma normer. 

+
En omfattande rättsakt i 
sig, utan stödåtgärder, 
skulle inte öka 
allmänhetens kunskap, 
men skulle göra de 
nationella medierna 
uppmärksamma på de 
mer kontroversiella 
aspekterna. 

+++
Samtliga anklagade skulle 
garanteras rättigheter enligt 
Europakonventionen. 
Åtgärden skulle lägga 
grunden för ömsesidigt 
förtroende i EU. Om 
medborgarna kände till de 
rättsliga normerna bättre 
skulle fler kunna utöva 
rätten till fri rörlighet. 

---
Kostnaderna väntas bli 
betydande, särskilt 
kostnaderna för rättshjälp 
i de medlemsstater som för 
närvarande inte erbjuder 
sådan.

Skulle åter förkastas av 
de sex medlemsstater som 
motsatte sig förslaget 2006.
Lissabonfördraget skulle 
kunna medföra att det 
befintliga förslaget 
(från 2004) röstas igenom 
med kvalificerad majoritet 
och med möjlighet till 
undantag.

4. Rättsakt om samtliga 
rättigheter, men 
begränsad till 
gränsöverskridande mål

++
Skulle fastställa ett 
begränsat antal 
gemensamma normer, 
men inte för alla 
medborgare som är 
anklagade för brott. 

-
Även denna åtgärd skulle 
behöva åtföljas av 
stödåtgärder för att öka 
allmänhetens kunskap. 
Åtgärden skulle dra till 
sig uppmärksamhet från 
nationella medier, som 
skulle kunna ställa sig 
negativa till att rättigheter 
garanteras endast i 
gränsöverskridande mål 
och därför rapportera på 
ett vilseledande sätt.

-
Anklagade personer skulle 
garanteras samma rättigheter 
oavsett var i EU de 
arresterades. 
Risk för att det skapas 
två kategorier av anklagade: 
de som är involverade i 
gränsöverskridande mål 
och de som är involverade 
i nationella mål. Detta skulle 
leda till diskriminering, som 
skulle kunna väga tyngre än 
fördelarna. 

--
Beror på hur många mål som 
bedöms som 
"gränsöverskridande" och 
kommer att variera mellan 
medlemsstaterna (ingen 
statistik finns ännu 
tillgänglig). Kostnaderna 
väntas dock bli höga.

Definitionen av 
"gränsöverskridande mål"
kommer sannolikt att bli 
omtvistad, särskilt som den 
kan komma att väcka frågor 
kring grundläggande 
rättigheter och positiv 
diskriminering.
Sannolikt inte mer 
godtagbart än alternativ 3. 
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Effektivitet när det gäller att uppnå målen och 
överensstämmelse med andra EU-strategier

Alternativ Införa miniminormer för 
rättssäkerhetsgarantier i 

brottmål

Sörja för att 
medborgarna vet hur de 

kan utnyttja 
miniminormerna

Effekter på samhället och 
de grundläggande 

rättigheterna
Kostnadseffektivitet Politisk 

genomförbarhet

5a. Rambeslut 
begränsat till rätten 
till översättning 
och tolkning i 
gränsöverskridande 
mål 

+
Begränsat antal 
gemensamma normer på 
de områden där de anses 
vara mest nödvändiga, 
men inte för alla 
medborgare som är 
anklagade för brott. 
Skulle vara ett tecken på 
framsteg och utveckling 
i flera steg.

-
Liksom ovan skulle 
negativ uppmärksamhet 
från medierna kunna leda 
till vilseledande 
rapportering. 

-
Anklagade personer skulle 
garanteras samma rättigheter 
till översättning och tolkning 
oavsett var i EU de 
arresterades. 
Risk för att det skapas två 
kategorier av anklagade: 
de som är involverade i 
gränsöverskridande mål 
och de som är involverade i 
nationella mål. Detta skulle 
leda till diskriminering, som 
skulle kunna väga tyngre än 
fördelarna. 

-
Kostnaderna kommer att 
bero på hur många mål som 
bedöms som
"gränsöverskridande" och 
kommer att variera mellan 
medlemsstaterna. Ingen 
statistik finns ännu 
tillgänglig.

De flesta eller alla 
medlemsstater väntas stödja 
detta alternativ om man 
kommer överens om en 
definition av 
"gränsöverskridande". 
Alternativet skulle uppfylla 
kravet på proportionalitet, 
eftersom åtgärderna inte 
skulle gå utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå 
målen i fördraget. Det 
skulle också iaktta 
subsidiaritetsprincipen, 
eftersom det inte skulle ske 
någon inblandning i rent 
nationella mål.

5b. Rambeslut 
begränsat till rätten till 
översättning och 
tolkning i samtliga mål

++
Begränsat antal 
gemensamma normer på 
det område där de anses 
vara mest nödvändiga.

0
Utan åtföljande 
stödåtgärder är det 
osannolikt att beslutet 
skulle kunna öka 
allmänhetens kunskap. 

+
Större jämlikhet när det 
gäller möjligheten att få sin 
sak prövad i domstol p.g.a. 
rätten att förstå anklagelsen 
och förfarandet. 

--
Större medlemsstaters 
kostnad för tillgång till 
tolkning (källa: Förenade 
kungariket) uppskattas till 
omkring 40 miljoner euro 
per år. Kostnaden för 
översättning varierar i 
enlighet med prissättningen i 
respektive medlemsstat.

De flesta medlemsstaterna 
skulle stödja åtgärder på 
detta område. 
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Sammanfattning av lösningen i flera steg

Relevans för målen Effekter på samhället och de 
grundläggande rättigheterna

Kostnader Politisk genomförbarhet och 
aktörernas åsikter 

Uppfyller fullständigt målen om 
medlemsstaterna genomför riktlinjerna.

Begränsat antal gemensamma normer 
på det område där de anses vara mest 
nödvändiga. Skulle vara ett tecken på 
framsteg och utveckling i flera steg. 

Kostnaderna kommer att bero på 
hur många mål som bedöms som 
"gränsöverskridande" och kommer 
att variera mellan medlemsstaterna. 
Större medlemsstaters kostnad för 
tillgång till tolkning (källa: 
Förenade kungariket) uppskattas 
till omkring 40 miljoner euro per år. 
Kostnaden för översättning varierar i 
enlighet med prissättningen i respektive 
medlemsstat.

Kostnaden för stödåtgärder skulle bero 
på hur de genomfördes. Den 
huvudsakliga kostnaden skulle vara 
utbildning och skulle kunna bäras av 
studenterna. Förenade kungariket skulle 
bevilja ett bidrag på omkring 5 000 euro 
till varje högskola. 

Liksom ovan – de flesta 
medlemsstaterna väntar sig 
lagstiftningsåtgärder som åtföljs av 
stödåtgärder. 
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9. NÄRMARE BESKRIVNING AV LÖSNINGEN I FLERA STEG 

Detta alternativ skulle möjliggöra en gradvis lösning i flera steg och skulle ge utrymme 
för en långsiktig handlingsplan om en gradvis tillnärmning av lagarna på området för 
rättssäkerhetsgarantier. Denna lösning skulle inte vara så beroende av Lissabonfördraget 
som alternativ 3. 

Denna lösning skulle öka kvaliteten på och tillgången till tolkning och översättning, vilket skulle 
bidra till att bygga upp det ömsesidiga förtroendet. Den skulle garantera rättvisare rättegångar 
i mål där den misstänkte inte förstår förfarandet, sina rättigheter eller alla anklagelser som riktas 
mot honom eller henne. Alternativet skulle innebära en ytterligare ekonomisk och administrativ 
belastning för medlemsstater som idag inte erbjuder utbildning för rättstolkar och översättare. 
Respekt för rätten till översättning och tolkning är väsentlig, men inte tillräcklig, för det ömsesidiga 
förtroendet. Det är dock en grundläggande rättighet i så måtto att den gör det möjligt att utöva andra 
rättigheter, som t.ex. rätten till rättshjälp eller rätten att få kännedom om sina egna rättigheter. Att 
förstå förfarandet är en förutsättning för att kunna utöva sina övriga rättigheter till en rättvis 
rättegång.

10. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Ett eventuellt förslag från kommissionen skulle innehålla en skyldighet för medlemsstaterna att till 
kommissionen inkomma med tillämpningsföreskrifter och en jämförelsetabell inom en fastställd 
tidsfrist. Kommissionen skulle sedan utarbeta en genomföranderapport med uppgifter om vilka 
medlemsstater som har efterlevt sina skyldigheter att införliva rambeslutet. Indikatorer som kan 
användas för att bedöma efterlevnaden är t.ex. huruvida kurser erbjuds, huruvida det finns ett 
register och huruvida antalet certifierade tolkar och översättare kan anges. Med hjälp av en 
Eurobarometerundersökning skulle man kunna fastställa om allmänheten anser att rättssystemet 
i EU blivit mer rättvist.

________________________


