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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\631576SV.doc 3/23 PE 374.428v03-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................22



PE 374.428v03-00 4/23 PR\631576SV.doc

SV



PR\631576SV.doc 5/23 PE 374.428v03-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i 
civilrättsliga tvister
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0718)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 61c och artikel 67.5 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0154/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
(A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Europeiska rådet uppmanade vid sitt 
möte i Tammerfors den 15 och 
16 oktober 1999 medlemsstaterna att skapa 
alternativa utomrättsliga förfaranden som 
ett led i skapandet av en bättre tillgång till 
rättvisa i Europa.

(2) Principen om tillgång till rättvisa är 
mycket viktig, och för att skapa en bättre
tillgång till rättvisa uppmanade
Europeiska rådet vid sitt möte i 
Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 
medlemsstaterna att skapa alternativa 
utomrättsliga förfaranden.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Det är viktigt att betona att tillgång till rättvisa är en grundprincip inom gemenskapsrätten 
och att alternativ tvistlösning (närmare bestämt medling) kan möjliggöra en bättre tillgång 
till rättvisa. Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslaget till skäl 8 där 
det klargörs att syftet med att främja medling inte är att frånta parterna deras rättighet att 
lösa en tvist i domstol om de vill detta.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en tvist bistås av 
en medlare i syfte att nå förlikning i 
tvisten. Det bör däremot inte omfatta 
förfaranden av dömande art såsom 
skiljeförfaranden, ombudsmannainstanser, 
konsumentklagomålssystem, 
expertbedömningar eller förfaranden som 
hanteras av instanser som utfärdar formella 
rekommendationer, oavsett om dessa är 
juridiskt bindande eller inte, om tvistens 
lösning.

(8) Detta direktiv bör omfatta förfaranden 
där två eller flera parter i en tvist bistås av 
en medlare i syfte att nå förlikning i 
tvisten. Det bör däremot inte omfatta 
förfaranden såsom förhandlingar före 
avtals ingående eller förfaranden av 
dömande art såsom skiljeförfaranden, 
ombudsmannainstanser, 
konsumentklagomålssystem, 
expertbedömningar eller förfaranden som 
hanteras av instanser som utfärdar formella 
rekommendationer, oavsett om dessa är 
juridiskt bindande eller inte, om tvistens 
lösning. De fall då en domstol hänvisar 
parterna till medling eller då nationell lag 
föreskriver medling bör omfattas av detta 
direktiv, även om principen att medling är 
frivillig bör fortsätta att gälla, och 
nationell lag som gör medling obligatorisk 
eller innebär att medling är förenad med 
fördelar eller påföljder bör inte hindra
parterna från att utöva sin rätt till 
domstolsprövning.
Sådan medling som genomförs av en 
domare som inte ansvarar för 
handläggningen i domstol av tvisten eller 
tvisterna bör också omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde. Däremot 
omfattas inte de försök att lösa en tvist 
som under handläggningen av tvisten i 
domstol görs av den domstol eller domare 
som förelagts målet, eller de fall då den 
domstol eller domare som förelagts målet
begär bistånd eller råd från en kompetent
person. 
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Motivering

Det är viktigt att avgränsa direktivets tillämpningsområde så noga som möjligt samtidigt som 
det måste göras klart att främjande av medling inte får leda till att parterna förverkar sin rätt 
att lösa en tvist i domstol om de vill detta.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Det krävs en miniminivå av 
överensstämmelse mellan civilprocessuella 
regler när det gäller medlingens betydelse 
för preskriptionsfrister och hur medlarens 
tystnadsplikt skall skyddas vid en 
eventuell senare tvistemålsrättegång. 
Möjligheten för domstolarna att hänvisa 
parterna till medling bör också regleras, 
samtidigt som principen om att medling är 
frivillig måste upprätthållas.

(9) Med tanke på betydelsen av sekretess 
vid medling krävs en miniminivå av 
överensstämmelse mellan civilprocessuella 
regler när det gäller hur sekretessen vid
medling skall skyddas vid eventuella
senare civilrättsliga förfaranden, 
domstolsförfaranden eller 
skiljedomsförfaranden. Dessutom krävs 
en miniminivå av överensstämmelse
mellan civilprocessuella regler när det 
gäller medlingens verkningar på 
preskriptionstider, åtminstone i tvister 
som har anknytning till flera länder. Även 
om bestämmelsen om preskriptionstider
bara omfattar tvister som har anknytning 
till flera länder uppmuntras 
medlemsstaterna att tillämpa den även på 
interna tvister i syfte att främja en väl
fungerande inre marknad.

Motivering

Ordalydelsen blir tydligare och återspeglar bättre direktivets uppläggning.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en förlikning är beroende av 
parternas goda vilja för att kunna 
verkställas. Det är därför nödvändigt att se 
till att alla medlemsstater inför ett 
förfarande varigenom domstolar eller 
andra myndigheter kan fastställa en 
förlikning i en dom, ett beslut eller en 

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en förlikning är beroende av 
parternas goda vilja för att kunna 
verkställas. Det är därför nödvändigt att se 
till att parterna i en skriftlig förlikning 
kan begära att den erkänns och att dess 
innehåll görs verkställbart, under 
förutsättning att det är möjligt att erkänna 
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officiell handling. och verkställa detta innehåll inom ramen 
för lagen i den medlemsstat där ansökan 
om erkännande och/eller verkställighet
inlämnas. Innehållet i en förlikning kan 
göras verkställbart i en dom eller ett beslut
eller av en officiell handling av en domstol 
eller av en annan behörig myndighet i 
överensstämmelse med lagen i den 
medlemsstat där ansökan inlämnas.

Motivering

Detta ändringsförslag har, precis som ändringsförslagen till artikel 5, till syfte att bemöta de 
farhågor som uttryckts när det gäller erkännande och verkställighet av förlikningar, som kan 
innehålla villkor som är omöjliga att verkställa. Det är också viktigt att klargöra att 
förlikningar bör vara skriftliga för att de skall kunna erkännas/verkställas.

Ändringsförslag 5
Skäl 11

(11) En sådan möjlighet gör att 
förlikningar kan erkännas och verkställas 
i hela EU enligt de villkor som anges i 
EG-lagstiftningen om ömsesidigt 
erkännande och verkställighet av domar
och beslut.

(11) Det innehåll i en förlikning som 
gjorts verkställbart i en medlemsstat 
kommer att erkännas och förklaras 
verkställbart i de övriga medlemsstaterna i
överensstämmelse med gällande 
gemenskapslagstiftning eller nationell 
lagstiftning, till exempel rådets förordning
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 
om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område1 eller 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 föräldraansvar2.
_____________
1 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.

Motivering

Det bör uttryckligen hänvisas till den relevanta gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 6
Skäl 11a (nytt)

(11a) Även om detta direktiv tillämpas på
medling i familjerättsliga ärenden 
omfattar det enbart de rättigheter som 
parterna har enligt lagen i den 
medlemsstat där medlingen äger rum. Om 
innehållet i en förlikning i familjerättsliga 
ärenden inte är verkställbart i den 
medlemsstat där förlikningen ingicks och 
där dess verkställighet begärs, ger detta 
direktiv inte parterna möjlighet att
kringgå lagen i den medlemsstaten genom 
att göra förlikningen verkställbar i en 
annan medlemsstat, eftersom det i rådets 
förordning (EG) nr 2201/2003 
uttryckligen sägs att en sådan förlikning
skall vara verkställbar i den medlemsstat 
där den ingicks.

Motivering

Det är viktigt att lägga till detta förtydligande när det gäller familjerättsliga ärenden.

Ändringsförslag 7
Skäl 13

(13) Dessa mekanismer och åtgärder, som 
skall fastställas av medlemsstaterna och får 
omfatta privata lösningar, bör syfta till att 
bevara medlingens flexibilitet och 
respektera partsautonomin. Kommissionen 
bör uppmuntra självreglering på EG-nivå 
bland annat genom utarbetandet av 
europeiska uppförandekoder för centrala 
aspekter på medling.

(13) Dessa mekanismer och åtgärder, som 
bör fastställas av medlemsstaterna och får 
omfatta privata lösningar, bör syfta till att 
bevara medlingens flexibilitet och 
respektera partsautonomin. Kommissionen 
bör uppmuntra självreglering på EG-nivå, 
och medlemsstaterna bör uppmuntra och 
främja tillämpning av den europeiska 
uppförandekoden för medlare, vilken 
kommer att offentliggöras av 
kommissionen i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien.

Motivering

Det bör uttryckligen erkännas att den europeiska uppförandekoden för medlare är
ändamålsenlig, och det bör därför finnas garantier för att den offentliggörs i EUT, så att den 
får så stor spridning som möjligt och blir lätt tillgänglig. 
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Ändringsförslag 8
Skäl 17

(17) Förenade kungariket och Irland har 
meddelat att de önskar delta i beslutet om 
och tillämpningen av detta direktiv i 
enlighet med artikel 3 i protokollet om 
Förenade kungarikets och Irlands ställning, 
som fogats till Fördraget om Europeiska 
unionen och Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. / Förenade 
kungariket och Irland deltar inte i 
beslutet om antagande av detta direktiv 
och direktivet är därför inte bindande för 
eller tillämpligt i dessa medlemsstater i 
enlighet med artiklarna 1 och 2 i 
protokollet om Förenade kungarikets och 
Irlands ställning, som fogats till 
Fördraget om Europeiska unionen och 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen.

(17) Förenade kungariket och Irland har 
meddelat att de önskar delta i beslutet om 
och tillämpningen av detta direktiv i 
enlighet med artikel 3 i protokollet om 
Förenade kungarikets och Irlands ställning, 
som fogats till Fördraget om Europeiska 
unionen och Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen. 

Motivering

Förenade kungariket och Irland har förutskickat att de har för avsikt att delta i antagandet av 
detta direktiv.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att 
främja användningen av medling och 
genom att säkra ett gott samspel mellan 
medling och domstolsförfaranden.

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning och att främja 
förlikning genom att uppmuntra 
användningen av medling och genom att 
säkra ett väl avvägt samspel mellan 
medling och domstolsförfaranden.

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar och stramar upp direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 10
Artikel 1, punkt 2

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
civilrättens område.

2. Detta direktiv är tillämpligt på 
civilrättens område. Det omfattar i 
synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor och 
förvaltningsrättsliga frågor eller statens 
ansvar för handlingar eller underlåtenhet 
vid utövandet av offentliga 
maktbefogenheter (”acta iure imperii”).

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar och stramar upp direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 11
Artikel 1, punkt 3

3. I detta direktiv avses med medlemsstat
alla medlemsstater utom Danmark.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led a

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en 
tvist bistås av en tredje man för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, 
och oavsett om förfarandet inleds av 
parterna, föreslås eller föreläggs av 
domstol eller föreskrivs i en medlemsstats 
nationella rätt.

(a) medling: ett strukturerat förfarande, 
oavsett beteckning, där en eller flera parter 
i en tvist själva försöker nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten
med hjälp av en medlare. Förfarandet kan 
inledas av parterna, föreslås eller 
föreläggas av domstol eller föreskrivas
enligt en medlemsstats lagstiftning.

Medling innefattar inte en domstols försök 
att få parterna att förlikas under 
handläggningen av en tvist i domstol.

Det innefattar sådan medling som 
genomförs av en domare som inte 
ansvarar för handläggningen i domstol av 
tvisten. Däremot omfattas inte de försök 
att lösa en tvist som under handläggningen 
av tvisten i domstol görs av den domstol 
eller den domare som har förelagts målet. 
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Motivering

Syftet är att förbättra definitionen av medling genom att göra den tydligare.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, led b

(b) medlare: varje tredje man som 
genomför en medling, oavsett den tredje 
mannens beteckning eller yrke i den 
berörda medlemsstaten och oavsett på 
vilket sätt den tredje mannen har utsetts 
eller ombetts att fungera som medlare.

(b) medlare: varje tredje man som utses 
under sådana omständigheter att det 
rimligen kan förväntas att medlingen 
kommer att genomföras på ett 
verkningsfullt, opartiskt och kompetent 
sätt, särskilt en tredje man som har 
anslutit sig till den europeiska 
uppförandekoden för medlare, uppfyller 
kraven i koden och genomför medlingen i 
överensstämmelse med den, oavsett den 
tredje mannens beteckning eller yrke i den 
berörda medlemsstaten och oavsett på 
vilket sätt den tredje mannen har utsetts 
eller ombetts att fungera som medlare.

Motivering

Den ursprungliga definitionen är alltför diffus. Det är högst önskvärt med en särskild 
hänvisning till den europeiska uppförandekoden för medlare. 

Ändringsförslag 14
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Kvalitetssäkring vid medling

1. Medlemsstaterna skall på ett sätt de 
finner lämpligt uppmuntra medlare och 
organisationer som erbjuder 
medlingstjänster att utarbeta och ansluta 
sig till frivilliga uppförandekoder, särskilt 
den europeiska uppförandekoden för 
medlare, och andra effektiva 
kvalitetskontrollmekanismer för 
tillhandahållande av medlingstjänster.
2. Medlemsstaterna skall uppmuntra till 
grundutbildning och fortbildning av 
medlare för att säkerställa att medling 
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sker på ett för parterna rimligt, effektivt, 
opartiskt och kompetent sätt och att 
förfarandena är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna i tvisten.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter kommissionens ursprungliga artikel 4. Även i detta fall är det 
högst önskvärt med en uttrycklig hänvisning till den europeiska uppförandekoden för 
medlare. Det är viktigt att understryka att medlingen måste genomföras på ett rimligt, 
effektivt, opartiskt och kompetent sätt och att medlingsförfarandena bör vara ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna i tvisten.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, punkt 1

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, uppmana 
parterna att använda medling för att lösa 
tvisten. Domstolen får under alla 
omständigheter kräva att parterna deltar i 
ett informationsmöte om användning av 
medling.

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, uppmana 
parterna att använda medling för att lösa 
tvisten. Domstolen får även uppmana
parterna att delta i ett informationsmöte 
om användning av medling, om sådana 
möten förekommer och är lätta att tillgå.

Motivering

Det bör vara frivilligt att delta i informationsmöten, om sådana hålls.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, punkt 2

2. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
gör medling obligatorisk eller som innebär 
att medling är förenad med fördelar eller 
påföljder, innan eller efter det att 
handläggningen i domstol har påbörjats, 
under förutsättning att sådan lagstiftning 
inte inkräktar på rätten till 
domstolsprövning, i synnerhet i 
situationer där en av parterna har hemvist 
i en annan medlemsstat än den där 
domstolen är belägen.

2. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av nationell lagstiftning som 
gör medling obligatorisk eller som innebär 
att medling är förenad med fördelar eller 
påföljder, innan eller efter det att 
handläggningen i domstol har påbörjats, 
under förutsättning att sådan lagstiftning 
inte hindrar parterna att utöva sin rätt till 
domstolsprövning.
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Motivering

Det är också viktigt att understryka att parterna har rätt att lösa tvisten i domstol om de vill
detta.

Ändringsförslag 17
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Kvalitetssäkring vid medling

1. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall främja och uppmuntra att medlare 
och organisationer som erbjuder 
medlingstjänster utarbetar och ansluter 
sig till frivilliga uppförandekoder, både på 
gemenskapsnivå och på nationell nivå, 
och andra effektiva 
kvalitetskontrollmekanismer för 
tillhandahållande av medlingstjänster.
2. Medlemsstaterna skall främja och 
uppmuntra utbildning av medlare så att 
parter i en tvist skall kunna välja en 
medlare som effektivt kan bedriva 
medling på ett sätt som parterna har rätt 
att förvänta sig.

Motivering

Denna artikel ersätts med artikel 2a (ny).

Ändringsförslag 18
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att
domstolar eller myndigheter på ansökan 
av parterna kan fastställa en förlikning
som nåtts genom medling i en dom, ett 
beslut, en officiell handling eller i någon 
annan form som gör förlikningen 
verkställbar på ett liknande sätt som en 
dom enligt nationell lag, under 
förutsättning att förlikningen inte strider 
mot europeisk lag eller mot lagen i den 
medlemsstat där ansökan görs.

1. Medlemsstaterna skall se till att parterna, 
eller en av dem med de andras 
medgivande, kan begära att innehållet i 
varje skriftlig förlikning till följd av en 
medling görs verkställbart i den 
utsträckning som verkställbarheten av 
innehållet i förlikningen är möjlig enligt
lagen och inte strider mot denna i den 
medlemsstat där begäran görs. 
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Motivering

Detta ändringsförslag har, precis som de föreslagna ändringarna av artikel 5 och skäl 10, till 
syfte att bemöta de farhågor som uttryckts när det gäller erkännande och verkställighet av 
förlikningar, som kan innehålla villkor som är omöjliga att verkställa. Det är också viktigt att 
klargöra att förlikningar bör vara skriftliga för att de skall kunna erkännas/verkställas.

Ändringsförslag 19
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Innehållet i förlikningen kan göras 
verkställbart genom en dom, ett beslut 
eller en officiell handling av en domstol 
eller annan behörig myndighet i enlighet 
med lagstiftningen i den medlemsstat där 
begäran görs.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återspeglas de många olika rättstraditionerna i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka domstolar eller 
myndigheter som är behöriga att ta emot en 
ansökan enligt punkt 1.

2. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om vilka domstolar eller
andra myndigheter som är behöriga att ta 
emot en begäran enligt punkterna 1 och
1a.

Ändringsförslag 21
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. Ingenting i denna artikel skall 
påverka de regler som är tillämpliga på 
erkännandet och verkställigheten i en 
annan medlemsstat av förlikningar som 
har gjorts verkställbara i enlighet med 
punkt 1.
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Ändringsförslag 22
Artikel 6

Artikel 6 utgår
Tillåtlighet av bevisning i 

tvistemålsrättegångar
1. Medlare och alla andra personer som 
deltar i tillhandahållandet av 
medlingstjänster skall inte vittna eller 
lägga fram bevisning i 
tvistemålsrättegångar om något av 
följande:
(a) En uppmaning från en part om att 
inleda medling eller det faktum att en part 
accepterade att delta i medling.
(b) Åsikter eller förslag som en part har 
framfört vid medling med avseende på en 
eventuell förlikning i tvisten.
(c) Utsagor eller medgivanden som en 
part har framfört under medlingen.
(d) Förslag som har framförts av 
medlaren.
(e) Det faktum att en part har förklarat 
sig villig att godta ett förslag till förlikning 
från medlaren.
(f) En handling som enbart har utarbetats 
i medlingssyfte.
2. Punkt 1 skall tillämpas oavsett vilken 
form uppgifterna eller bevisningen har.
3. Röjande av sådana uppgifter som avses 
i punkt 1 får inte beslutas av en domstol 
eller annan dömande myndighet i en 
tvistemålsrättegång; om sådana uppgifter 
läggs fram som bevisning i strid med 
punkt 1, skall bevisningen anses som 
otillåten. Sådana uppgifter får dock röjas 
eller godtas som bevisning
(a) i den mån det behövs för att fullgöra 
eller verkställa en förlikning som har 
nåtts som ett direkt resultat av medling,
(b) av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, i synnerhet när det 
behövs för att skydda barn eller förebygga 
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fysisk eller psykisk skada på en person, 
eller
(c) om medlaren och parterna går med på 
det.
4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 
skall tillämpas oberoende av om 
domstolsförfarandet avser den tvist som är 
eller var föremål för medling.
5. Med förbehåll för punkt 1 blir 
bevisning som annars är tillåten i 
domstolsförfaranden inte otillåten på 
grund av att den har använts vid medling.

Motivering

Bestämmelsen ersätts av artikel 6a (ny) om sekretess.

Ändringsförslag 23
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Sekretess vid medling 

1. Med tanke på att medlingen är avsedd 
att äga rum på sådant sätt att sekretess
och tystnadsplikt iakttas skall 
medlemsstaterna, om inte parterna 
kommer överens om något annat, se till
att varken medlarna, parterna eller de 
som berörs av handhavandet av 
medlingsprocessen har rätt eller är 
skyldiga att röja uppgifter till tredje man
eller lägga fram bevisning i civilrättsliga 
tvister eller skiljedomsförfaranden 
rörande information som framkommer till 
följd av eller i samband med en medling, 
utom
(a) av tvingande hänsyn till 
allmänintresset eller andra tungt vägande 
skäl, i synnerhet när detta behövs för att 
tillvarata barns intressen eller förebygga 
fysisk eller psykisk skada på en person,
eller
(b) om röjandet är nödvändigt för att 
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genomföra eller verkställa en 
överenskommelse som har uppnåtts 
genom medlingen.
2. Ingenting i punkt 1 skall hindra 
medlemsstaterna från att föreskriva 
striktare åtgärder för att skydda 
sekretessen vid medling.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs minimiregler om sekretess. Texten är å ena sidan 
utformad för att beakta att sekretess i rättssystem som är baserade på sedvanerätt är en fråga 
om tystnadsplikt. Å andra sidan är det tämligen lönlöst att slå fast att parterna inte får 
åläggas att röja uppgifter eller lägga fram bevisning om de har rätt att göra detta.

Ändringsförslag 24
Artikel 7, punkt 1

1. Preskriptionsfrister och andra 
tidsfrister för det anspråk som är föremål 
för medling skall avbrytas från och med 
den tidpunkt, efter det att tvisten har 
uppstått, då

1. För att säkerställa att parter som väljer 
medling i ett försök att lösa en tvist inte
hindras från att senare föra tvisten inför 
domstol på grund av att preskriptionstider 
löpt ut skall medlemsstaterna säkerställa 
att inga preskriptionstider löper ut mellan

(a) parterna enas om att använda medling, (a) den dag då parterna, efter att tvisten 
uppkommit, genom en skriftlig 
överenskommelse enas om att använda 
medling, eller, i avsaknad av en sådan 
skriftlig överenskommelse, den dag då de 
deltar i det första medlingsmötet eller den 
dag då en förpliktelse att använda medling 
uppkommer enligt nationell lagstiftning,
och

(b) medling föreläggs av domstol, eller (b) den dag då en överenskommelse om en 
förlikning ingås, den dag då minst en av 
parterna skriftligen informerar de övriga
om att medlingen avslutats eller, i 
avsaknad av en sådan skriftlig anmälan, 
den dag då medlaren på eget initiativ eller 
på minst en av parternas begäran 
förklarar att medlingen är avslutad.

(c) en förpliktelse att använda medling 
uppkommer enligt en medlemsstats 
nationella lag.
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Motivering

Denna text anses vara tydligare än kommissionens ursprungliga förslag.

Ändringsförslag 25
Artikel 7, punkt 2

2. Om medling har avslutats utan att 
någon förlikning har nåtts, börjar 
tidsfristen åter löpa från den tidpunkt då 
medlingen avslutades utan förlikning, 
räknat från den dag då den ena eller båda 
parterna eller medlaren förklarar att 
medlingen är avslutad eller i praktiken 
drar sig ur den. Fristen skall under alla 
omständigheter vara minst en månad från 
det att den åter börjar löpa, utom om det 
är fråga om en frist inom vilken talan 
måste väckas för att undvika att en 
interimistisk eller liknande åtgärd upphör 
att ha verkan eller återkallas.

2. Punkt 1 skall inte påverka 
tillämpningen av bestämmelser om 
preskriptionstider i internationella avtal i 
vilka medlemsstaterna är parter, som inte 
är förenliga med denna artikel.

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till internationella avtal.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Denna artikel skall tillämpas i de fall 
då ett anspråk rörande ett eller flera 
ärenden som omfattas av ett 
medlingsförfarande i enlighet med detta 
direktiv görs i en civilrättslig tvist i en 
domstol i en annan medlemsstat än den 
där
(i) den aktuella medlingen ägde rum,
eller
(ii) minst en av parterna i medlingen eller 
medlaren, vid tiden för medlingens 
början, hade sin hemvist eller sin vanliga 
vistelseort. 
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att begränsa bestämmelserna om preskriptionstider vid 
tvister som har anknytning till flera länder, i syfte att nå en kompromiss med rådet.

Föredraganden är medveten om att situationen när det gäller preskriptionstider i tvister som 
har anknytning till flera länder redan är mycket komplicerad på grund av bristande 
harmonisering på gemenskapsnivå och det faktum att några medlemsstater betraktar de 
aktuella bestämmelserna som materiella frågor och behandlar dem i enlighet med gällande 
gemenskapsrätt medan andra betecknar dem som processrättsliga frågor och tillämpar lagen 
i det land där domstolen har sitt säte. Detta skulle dock kunna ligga till grund för en 
kompromiss om t.ex. rådet gav kommissionen i uppdrag att ta upp frågan om tidsfrister i 
tvister som har anknytning till flera länder och det sätt på vilket deras behandling enligt 
internationell privaträtt påverkar en väl fungerande inre marknad, och om man även uppdrog 
åt kommissionen att lägga fram lämpliga förslag.

Hur som helst litar föredraganden på att medlemsstaterna kommer att anta denna 
bestämmelse även för interna tvister.

Ändringsförslag 27
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Information till medborgarna

1. Medlemsstaterna skall se till att 
medborgarna har tillgång till information, 
särskilt på Internet, om hur de kan 
kontakta ackrediterade tillhandahållare 
av medling och medlare, särskilt de som 
är anslutna till den europeiska 
uppförandekoden för medlare.
2. Medlemsstaterna skall uppmuntra 
utövande jurister att informera sina 
klienter om möjligheten till medling.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att allmänheten informeras om hur man kan få 
tillgång till ackrediterade medlare och att utövande jurister informerar sina klienter om 
möjligheten till medling.

Ändringsförslag 28
Artikel 7b (ny)



PR\631576SV.doc 21/23 PE 374.428v03-00

SV

Artikel 7b
Den europeiska uppförandekoden för 

medlare
Kommissionen skall offentliggöra den 
europeiska uppförandekoden för medlare 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
C-serien, som ett meddelande utan rättslig 
verkan.

Motivering

Tanken är inte att ge den europeiska uppförandekoden för medlare någon rättslig verkan, 
men det är viktigt att offentliggöra den och göra den lätt tillgänglig.

Ändringsförslag 29
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 1 september 2007 och skall 
genast underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 1 september 2009 med 
undantag av artikel 8 där datum för 
efterlevnad skall vara senast den 
1 september 2008. De skall genast 
underrätta kommissionen om detta.
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MOTIVERING

Föredraganden har alltid varit övertygad om värdet och intresset av alternativ tvistlösning, 
särskilt medling, eftersom medborgarna därmed får ett snabbare och mindre stressande 
alternativ till domstolsprövning utan att för den skull fråntas rätten till domstolsprövning som 
en sista utväg. Medlingen kan också göra det möjligt för parterna i en tvist att slå vakt om
eller rentav förbättra ett värdefullt förhållande, vilket riskerar att ödeläggas av en uppslitande
domstolsprövning. Dessutom skapas möjligheter till kreativa lösningar som tillgodoser 
parternas verkliga behov. I ärenden som rör slarv inom sjukvården är den skadelidande parten 
t.ex. ofta lika angelägen om att få en förklaring och en ursäkt som att få ersättning. Det ligger 
i domstolsprövningens själva natur att den inte kan uppfylla sådana behov. 

Till en början ifrågasatte föredraganden dock behovet av ett direktiv med tanke på att 
medlingssystemen i några medlemsstater ligger i sin linda. För att vara effektiv måste 
medlingen dessutom vara flexibel. Varje försök att ”reglera” medlingen skulle kunna hämma
dess utveckling. Som en följd av sin nätenkät och den bevisning som lagts fram av de experter 
som inbjudits till utskottets sammanträden medger föredraganden nu att det finns ett 
överväldigande gensvar för principen om att ha ett direktiv. Hon konstaterar även att de 
experter som var skeptiska till direktivet eller kritiska mot dess rättsliga grund var 
entusiastiska över medling som ett alternativ till domstolsprövning. Hennes mål har därför 
varit att skapa ett genomförbart, smidigt direktiv som återspeglar de nuvarande riktlinjerna 
och bästa praxis och kan uppmuntra till en mer omfattande användning i EU. Hon vill passa 
på att tacka de experter som deltog i utfrågningen för att de varit villiga att därefter föreslå 
ändringar av texten. Några av dessa förslag har hon tagit fasta på i betänkandet.

I ändringsförslagen har föredraganden försökt förtydliga och strama upp det ursprungliga 
förslaget, särskilt genom att ändra definitionerna av medlare och medling. Hon är särskilt mån 
om att se till att kvalitetsnormerna säkerställs, inte minst genom att införa hänvisningar till 
den europeiska uppförandekoden för medlare. Hon har ändrat bestämmelserna om erkännande 
och verkställighet för att se till att de är juridiskt vattentäta och förenliga med 
rättstraditionerna i de olika medlemsstaterna. När det gäller sekretess öppnar den föreslagna 
lösningen för en behandling av denna fråga som ger medlemsstaterna spelrum att anta 
strängare bestämmelser om de anser att detta behövs.

Beträffande frågan om den rättsliga grunden tycks det som om en majoritet av 
medlemsstaterna i rådet anser att det föreslagna direktivet bara bör gälla tvister som har 
anknytning till flera länder eftersom det i artikel 65 i EG-fördraget fastställs att åtgärder som 
tar sikte på ”undanröjande av sådant som hindrar civilrättsliga förfaranden från att fungera 
väl, om möjligt genom att främja förenligheten mellan civilprocessrättsliga regler som är 
tillämpliga i medlemsstaterna” måste ha ”gränsöverskridande följder” och vidtas ”i den mån 
de behövs för att den inre marknaden skall fungera väl”. Den kompromiss som föredraganden 
har föreslagit är avsedd att ta hänsyn till medlemsstaternas betänkligheter när det gäller 
tillämpningen av artikel 65 och att ge konsumenterna och medborgarna på den inre 
marknaden praktiska och användarvänliga möjligheter till en medling av god kvalitet i EU.
Det är en förhoppning att rådet kommer att anlägga en förnuftig syn på fördelarna med 
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medling och att direktivet även kommer att kunna tillämpas på inhemska fall i 
medlemsstaterna.

Föredraganden har undvikit att välja en allmän definition av tvister som har anknytning till 
flera länder (en lösning som har anammats i andra rättsakter, t.ex. rättsakten om 
betalningsföreläggande) eftersom detta skulle kunna orsaka problem i praktiken. I stället 
föreslår hon bara att bestämmelserna om tidsfrister skall begränsas till tvister som har 
anknytning till flera länder, eftersom dessa bestämmelser är de enda som väsentligt kommer 
att påverka nationella rättssystem.

Det säger sig självt att bestämmelserna om erkännande och verkställighet bara gäller 
gränsöverskridande fall, och det skulle strida mot allt förnuft att ha speciella definitioner av 
”medling” och ”medlare” endast i dessa fall. Det är också meningslöst att ha särskilda 
bestämmelser för gränsöverskridande fall i fråga om hänskjutning till medling eller 
kvalitetssäkring.

Avslutningsvis vill föredraganden lovorda detta initiativ eftersom det kommer att 
marknadsföra och främja medling som en alternativ tvistlösningsmetod och skapa en ram med 
gemensamma regler som är tillräckligt solida för att skydda parternas intressen men ändå 
tillräckligt smidiga för att öppna för marknadslösningar. 


