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Bästa kolleger,

Förslaget till en europeisk skyddsorder bygger på tolv EU-medlemsstaters1 gemensamma 
initiativ till ett direktiv som lades fram i januari 20102. Direktivets syfte är att underlätta och 
stärka skyddet för brottsoffer, eller potentiella brottsoffer, som reser mellan 
EU-medlemsstater, särskilt när det handlar om brott som kan utgöra en fara för brottsoffrens 

                                               
1 De aktuella medlemsstaterna är Belgien, Bulgarien, Estland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Polen, 
Portugal, Rumänien, Finland och Sverige.
2 Se dokument PE-CONS 2/10 av den 22 januari 2010.
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liv, fysiska, psykiska och sexuella integritet eller personliga frihet. Det huvudsakliga syftet är 
att undvika nya brottshandlingar och mildra konsekvenserna av tidigare brottshandlingar.

Den föreslagna rättsliga grunden för förslaget till direktiv är artikel 82.1 d i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som handlar om straffrättsligt samarbete.

I en skrivelse av den 7 oktober 2010 uppmanade ni utskottet för rättsliga frågor att avge ett 
yttrande över förslagets rättsliga grund. Till följd av en vägledande omröstning som hölls 
inför förhandlingarna med rådet vid ett gemensamt sammanträde mellan era utskott i enlighet 
med artikel 51 i arbetsordningen, antogs ett ändringsförslag om att ta med artikel 82.1 a i 
FEUF, vars text handlar om erkännande av domar och rättsliga avgöranden, som 
kompletterande rättslig grund.

I. Bakgrund

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har det tidigare pelarsystemet avskaffats och 
numera måste i princip all lagstiftning som antas inom området med frihet, säkerhet och 
rättvisa, inbegripet artikel 82 i FEUF om straffrättsligt samarbete i kapitel 4 i avdelning V, 
antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

På detta område kvarstår fortfarande ett begränsat undantag från den allmänna regeln om 
kommissionens exklusiva initiativrätt avseende lagstiftning, nämligen artikel 76 i FEUF, i 
vilken det anges att förslag till lagstiftning som rör straffrättsligt och polisiärt samarbete (samt 
administrativt samarbete som är kopplat till detta) får läggas fram på initiativ av en fjärdedel 
av medlemsstaterna.

Rådet lade fram sitt första förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder 
den 5 januari 20101. Sedan dess har rådet ändrat och sett över förslaget många gånger. Mycket 
av innehållet i och uppbyggnaden av den rättsliga grunden i rådets förslag utgick från ett 
frågeformulär som besvarades i oktober 2009 av 20 EU-medlemsstater2.

Syftet med initiativet är att skapa en europeisk skyddsorder för våldsoffer genom vilken 
skyddsåtgärder som har antagits i en medlemsstat kan erkännas, administreras och verkställas 
av domstolarna i en annan medlemsstat. Genom ett sådant system skulle det inte längre vara 
nödvändigt för en skyddad person att inleda nya förfaranden i den medlemsstat som han/hon 
(våldsoffret) flyttar eller har flyttat till. 

Den logiska grunden till förslaget är att brottsoffer inte bara har rätt till respekt, ersättning för 
de skador de åsamkats och till att förövaren straffas genom en rättvis rättegång som 
fullständigt garanterar alla parters rättigheter, utan att de också har rätt att skyddas från 
ytterligare brott, i synnerhet från samma person. 

Det bör följaktligen finnas lämpliga mekanismer för att förhindra ett upprepat brott eller ett 
annorlunda, kanske allvarligare, brott av samma förövare mot samma brottsoffer. Sådana 
                                               
1 Se dokument 17513/09 av den 5 januari 2010.
2 Se dokument 5002/10 av den 6 januari 2010.
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upprepade brott är särskilt vanliga när det gäller könsbaserat våld, även om de också 
förekommer i andra former av brott, t.ex. människohandel och sexuellt utnyttjande av 
minderåriga. 

Alla medlemsstater föreskriver åtgärder för att skydda brottsoffrens liv och fysiska, mentala 
och sexuella integritet samt frihet, men för närvarande gäller åtgärderna endast i de stater som 
har antagit dem, vilket innebär att brottsoffren saknar skydd när de reser över 
nationsgränserna. Det skydd som en medlemsstat erbjuder brottsoffer bör därför inte vara 
begränsat till dess territorium, utan även gälla när brottsoffren reser till ett annat EU-land. 

Enligt de tillgängliga siffrorna, som bara gäller könsbaserade brott, omfattas över 100 000 
kvinnor som bor i EU av olika typer av skyddsåtgärder som har antagits av medlemsstaterna 
för att ta itu med det könsbaserade våldet. I dessa siffror ingår inte personer som har drabbats 
av människohandel och andra brott. 

Med hänsyn till hur lätt brottsförövare kan resa inom EU är det inte mer än rätt att 
tillämpningsområdet för skyddsåtgärder som har antagits i en medlemsstat utvidgas så att det 
blir möjligt att skydda ett brottsoffer som vill utöva sin rätt till fri rörlighet. Om detta 
misslyckas kommer brottsoffren att ställas inför ett obönhörligt val mellan att antingen avstå 
från sin rätt till fri rörlighet som EU-medborgare eller från sin rätt till skydd.  Detta är 
oacceptabelt. 

Parlamentet har upprepade gånger uppmanat medlemsstaterna att se över de rättsliga 
förfarandena och vidta åtgärder för att avlägsna hinder som förhindrar kvinnor från att erhålla 
rättsligt skydd.1

Det är dessutom värt att påpeka att EU-lagstiftaren inte har varit inaktiv när det gäller 
brottsofferskydd. Exempelvis finns rambeslut 2001/220/RIF om brottsoffrets ställning i 
straffrättsliga förfaranden för att frågan om brottsoffrens processuella rättigheter2 ska kunna 
hanteras och rådets direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer3. 

Faktum är att brottsofferskyddet är ett av Europeiska unionens främsta mål inom området med 
frihet, säkerhet och rättvisa, och i Stockholmsprogrammet för att stärka friheten, säkerheten 
och rättvisan i EU, som godkändes av Europeiska rådet vid dess sammanträde den 
10-11 december 2009, anges att brottsoffer eller vittnen som kan utsättas för fara bör erbjudas 
särskilda skyddsåtgärder som gäller inom unionen.

Den 17 februari 2010 avgav rådets rättstjänst ett yttrande4, på rådets begäran, i vilket den drar 
slutsatsen att artikel 82.1 d i FEUF kan användas som rättslig grund för förslaget till direktiv, 
men att man, för att kunna använda initiativet som ett instrument för erkännande av rättsliga 
avgöranden, lämpligen även bör hänvisa till artikel 82.1 a i FEUF.

                                               
1 Se parlamentets resolution av den 16 september 1997 om behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av 
våld mot kvinnor (EGT C 304, 6.10.1997, s. 55). Se även dess icke-bindande resolution  av den 2 februari 2006 
om den aktuella situationen när det gäller bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder 
(EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 66).
2 EGT L 82, 22.03.2001, s.1.
3 EUT L 261, 06.08.2004, s.15.
4 Se rådets dokument 6516/10 av den 17 februari 2010.
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II. De behöriga utskottens ståndpunkt

Vid det ovannämnda sammanträdet den 29 september 2010 för utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämlikhet mellan kvinnor och män och utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, antogs ett stort antal ändringsförslag till det 
föreslagna direktivet till följd av en vägledande omröstning för att fastställa föredragandenas 
förhandlingsmandat med rådet, i syfte att nå en kompromiss under den första behandlingen.

Enligt ändringsförslag 1 kommer man att lägga till artikel 82.1 a i FEUF, om erkännande av 
domar och rättsliga avgöranden, som en kompletterande rättslig grund. Det är uppenbart att 
detta avser domar och rättsliga avgöranden i brottmål.

Samtidigt antogs andra ändringsförslag (ändringsförslagen 18 och 84) i vilka man uttryckligen 
anger att förslaget till direktiv inte kommer att påverka tillämpningen av, och inte heller ändra 
eller ersätta, befintliga instrument för ömsesidigt erkännande i civilrättsliga ärenden.

I motiveringen i förslaget till betänkande av den 20 maj 2010 skriver föredragandena att de i 
stort instämmer i rådets förslag, samtidigt som de betonar att initiativets tillämpningsområde 
avsiktligt har lämnats öppet och att en europeisk skyddsorder därför bör vara tillämplig på alla 
brottsoffer, såsom offer för människohandel, kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, 
hedersmord, incest, könsbaserat våld, vittnen, terrorism och organiserad brottslighet, och 
oberoende av offrets ålder eller kön, där det finns en identifierad gärningsman. Dessutom 
påpekas det att syftet med ändringsförslagen är att förbättra den föreslagna texten genom att 
det skapas kontinuitet i det rättsliga försvaret och genom att antalet skäl för att inte erkänna 
eller avslå den europeiska skyddsordern minskas.

III. Föreslagen rättslig grund

Den rättsliga grund som åberopas för förslaget till direktiv är artikel 82.1 d i FEUF. Ansvariga 
utskott föreslår att den rättsliga grunden kompletteras med punkt a i samma artikel.

Artikel 82 i FEUF1

(f.d. artikel 31 i fördraget om Europeiska unionen (FEU))

1. Det straffrättsliga samarbetet inom unionen ska bygga på principen 
om ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden och 
inbegripa en tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar på de områden som avses i punkt 2 och artikel 83.
Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
besluta om åtgärder för att
a) fastställa regler och förfaranden för att säkerställa att alla former av 
domar och rättsliga avgöranden erkänns i hela unionen,
b) förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna,
c) stödja utbildningen av domare och övrig personal inom rättsväsendet,

                                               
1 Våra understrykningar.
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d) underlätta samarbetet mellan rättsliga eller likvärdiga myndigheter i medlemsstaterna 
inom ramen för lagföring och verkställighet av beslut.

2. ...

3. ...

IV. Analys av syfte och innehåll

Som EG-domstolen har bekräftat1 ska valet av den rättsliga grunden för en rättsakt ske utifrån 
objektiva kriterier som kan bli föremål för domstolsprövning. I dessa kriterier ingår bland 
annat rättsaktens syfte och innehåll.

Med hänsyn till omfattningen av den fråga som ska besvaras är det nödvändigt att analysera 
hur den europeiska skyddsordern är avsedd att fungera.

Vad är en europeisk skyddsorder?

En europeisk skyddsorder är ett rättsligt avgörande som är kopplat till en skyddsåtgärd som 
har vidtagits av en medlemsstat i syfte att underlätta för en annan medlemsstat att i lämpliga 
fall vidta en skyddsåtgärd enligt sin egen nationella lagstiftning i avsikt att skydda en persons 
liv, fysiska och psykiska integritet, frihet eller sexuella integritet.2

En europeisk skyddsorder får sålunda bara utfärdas när den utfärdande staten redan har antagit 
en skyddsåtgärd.

En skyddsåtgärd är ett beslut som har antagits av en behörig myndighet i en medlemsstat där 
en person som är orsak till fara åläggs en eller flera av de skyldigheter eller ett eller flera av 
de förbud som anges i artikel 2.2, förutsatt att överträdelsen av sådana skyldigheter eller 
förbud utgör ett brott enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning eller annars kan 
bestraffas med frihetsberövande i den medlemsstaten.

De förbud och skyldigheter som anges i artikel 2.2 är följande: 

a) En skyldighet att avhålla sig från att beträda vissa lokaliteter, platser eller fastställda 
områden där den skyddade personen bor eller som den skyddade personen besöker.

b) En skyldighet att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider.

c) En skyldighet som innebär begränsningar av möjligheten att lämna den utfärdande statens 
territorium.

d) En skyldighet att undvika kontakt med den skyddade personen.

e) Ett förbud mot att komma den skyddade personen närmare än ett visst fastställt avstånd.

                                               
1 Dom av den 3 september 2009 i mål C-166/07, Europaparlamentet mot rådet, ännu inte införd i REG.
2 Artikel 1 i förslaget till direktiv.
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Utfärdande av en europeisk skyddsorder

En europeisk skyddsorder får utfärdas vid varje tidpunkt när den skyddade personen avser att 
lämna eller har lämnat den utfärdande staten för en annan medlemsstat. Innan en europeisk 
skyddsorder kan utfärdas måste en skyddsåtgärd ha antagits i den utfärdande staten. 

En europeisk skyddsorder får endast utfärdas av en rättslig myndighet eller annan behörig 
myndighet1 i den utfärdande staten på begäran av den skyddade personen. (Den skyddade 
personen får lämna sin begäran till den behöriga myndigheten i den verkställande staten, men 
denna myndighet måste sedan översända begäran till den behöriga myndigheten i den 
utfärdande staten.)

Myndigheter som antar en skyddsåtgärd i enlighet med direktivet ska informera den skyddade 
personen om möjligheten att begära en europeisk skyddsorder när han eller hon avser att flytta 
till en annan medlemsstat. Myndigheten ska även råda den skyddade personen att lämna in 
ansökan innan han eller hon lämnar den utfärdande statens territorium.

Den europeiska skyddsorderns form

Den europeiska skyddsordern ska utformas enligt bilaga I till förslaget till direktiv. Den ska 
innehålla uppgifter om den skyddade personens identitet och nationalitet2, användningen av 
eventuella tekniska instrument som getts den skyddade personen, namn, adress, 
telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den behöriga myndigheten i den utfärdande 
staten, identifiering av den skyddsåtgärd på grundval av vilken den europeiska skyddsordern 
har utfärdats, en sammanfattning av de fakta och omständigheter som lett till införande av 
skyddsåtgärden, de skyldigheter och förbud som den person som är orsak till fara åläggs 
genom den skyddsåtgärd på vilken den europeiska skyddsordern grundar sig, deras längd och 
ett uttryckligt angivande av att överträdelse av dem utgör ett brott enligt den utfärdande 
statens lagstiftning eller annars kan bestraffas med frihetsberövande, identitet och nationalitet 
på den person som är orsak till fara, i förekommande fall andra omständigheter som kan 
påverka bedömningen av den fara den skyddade personen är utsatt för och i tillämpliga fall 
uttryckligt angivande av att en dom i enlighet med artikel 2 i rådets rambeslut 2008/947/RIF 
eller ett beslut om övervakningsåtgärder i enlighet med artikel 4 i rådets rambeslut 
2009/829/RIF redan har överförts till en annan medlemsstat och den behöriga myndigheten 
för verkställande av en sådan dom eller ett sådant beslut har identifierats.

Måste den verkställande staten erkänna en europeisk skyddsorder?

Enligt artikel 3 ska medlemsstaterna erkänna en europeisk skyddsorder i enlighet med 
bestämmelserna i direktivet, och det bör framhållas att det i artikel 3.2 anges att ”[direktivet 
inte ska] ändra skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsliga principerna i artikel 6 i EU-fördraget”.

                                               
1 Enligt artikel 4 ska varje medlemsstat underrätta rådets generalsekretariat om vilken eller vilka rättsliga 
myndigheter som enligt dess nationella lagstiftning är behöriga att utfärda en europeisk skyddsorder och erkänna 
en sådan order. Medlemsstaterna får utse icke rättsliga myndigheter till behöriga myndigheter för att fatta beslut, 
under förutsättning att dessa myndigheter är behöriga att fatta liknande beslut i enlighet med den nationella 
lagstiftningen och dess förfaranden.
2 Samt personens rättsliga ombuds identitet och nationalitet, om personen är underårig eller inte är rättskapabel.
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Enligt artikel 9 kan en medlemsstat emellertid ange skäl för vägran att erkänna en europeisk 
skyddsorder. Den verkställande staten får vägra att erkänna en europeisk skyddsorder under 
följande omständigheter:

a) Den europeiska skyddsordern är inte fullständig eller har inte gjorts fullständig inom den 
tidsfrist som fastställts av den behöriga myndigheten i den verkställande staten.

b) De krav som anges i artikel 2.21 har inte uppfyllts.

c) Skyddet härrör från verkställigheten av en påföljd eller åtgärd som omfattas av amnesti 
enligt den verkställande statens lagstiftning och rör en gärning som omfattas av dess 
behörighet enligt den lagstiftningen.

d) Den person som är orsak till fara åtnjuter enligt den verkställande statens lagstiftning 
immunitet som gör det omöjligt att anta skyddsåtgärderna.

Vad händer i den verkställande staten?

Enligt artikel 8 i förslaget till direktiv ska den behöriga myndigheten i den verkställande 
staten göra följande: 

a) Erkänna den europeiska skyddsordern och i förekommande fall vidta alla åtgärder som 
skulle finnas tillgängliga enligt nationell lagstiftning i ett liknande fall för att garantera den 
skyddade personens skydd (om den inte beslutar att åberopa något av skälen för icke-
erkännande).

b) I förekommande fall informera den person som är orsak till fara om eventuella åtgärder 
som vidtagits i den verkställande staten.

c) Vidta alla brådskande tillfälliga åtgärder som behövs för att garantera kontinuerligt skydd 
för den skyddade personen.

d) Omedelbart underrätta den behöriga myndigheten i den utfärdande staten om alla 
överträdelser av den skyddsåtgärd som ligger till grund för den europeiska skyddsordern (med 
användning av ett standardformulär).

Den behöriga myndigheten i den verkställande staten ska informera den behöriga 
myndigheten i den utfärdande staten och den skyddade personen om de åtgärder som antas.

Följdbeslut angående utfärdandet av en europeisk skyddsorder

Endast den utfärdande staten kan besluta om förlängning, översyn, upphävande och ändring 
av skyddsåtgärden, utfärda en arresteringsorder osv. eller inleda ett nytt straffrättsligt 
förfarande mot den person som är orsak till fara, enligt denna stats lagstiftning (artikel 10).

Den verkställande staten får återkalla erkännandet av en europeisk skyddsorder när det finns 
belägg för att den skyddade personen har lämnat den verkställande statens territorium för gott 
(artikel 11).
                                               
1 Se ovan.



PE452.603v01-00 8/8 AL\837509SV.doc

SV

För de beslut som fattas av den behöriga myndigheten i den verkställande staten enligt detta 
direktiv ska tillämplig lagstiftning vara den statens nationella lagstiftning (artikel 13).

V. Slutsats

Med hänsyn till den europeiska skyddsorderns karaktär, i enlighet med den ovanstående 
analysen, är det lämpligt att komplettera den rättsliga grunden med artikel 82.1 d, som syftar 
till att underlätta samarbetet mellan rättsliga eller likvärdiga myndigheter i medlemsstaterna 
inom ramen för lagföring och verkställighet av beslut, samt artikel 82.1 a om bestämmelser 
och förfaranden för att säkerställa ”erkännande av domar och rättsliga avgöranden”.

Följaktligen anses artikel 82.1 d i FEUF kunna användas som rättslig grund för förslaget till 
direktiv, men för att initiativet ska kunna användas som ett instrument för erkännande av 
rättsliga avgöranden bör det även hänvisas till artikel 82.1 a i FEUF.

VI. Rekommendation

Utskottet behandlade ovanstående ärende vid sitt sammanträde den 28 oktober 2010.

Vid sitt sammanträde den 28 oktober 2010 beslutade utskottet för rättsliga frågor sålunda 
enhälligt1 att rekommendera att förslaget till direktiv antas på grundval av artikel 82.1 a och d 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Med vänlig hälsning,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (tf. ordförande), Sebastian Valentin Bodu 
(vice ordförande), Eva Lichtenberger (föredragande), Françoise Castex, Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström och Tadeusz Zwiefka.


