
PR\758141DA.doc PE415.047v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET

2004 









 2009

Retsudvalget

2008/2180(INI)

9.12.2008

UDKAST TIL BETÆNKNING
om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil-
og handelsretlige område
(2008/2180(INI))

Retsudvalget

Ordfører: Manuel Medina Ortega



PE415.047v02-00 2/6 PR\758141DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING ............................................ 3

BEGRUNDELSE .................................................................................................................. 6



PR\758141DA.doc 3/6 PE415.047v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og 
handelsretlige område
(2008/2180(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 
1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om 
bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (KOM(2007)0769),

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1206/20011,

– der henviser til Haagerkonferencens igangværende arbejde vedrørende den praktiske 
gennemførelse af Haagerkonventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i 
sager om civile eller kommercielle spørgsmål,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at reglerne om bevisoptagelse er et følsomt område i medlemsstaterne, og 
at de endog kan rejse forfatningsmæssige spørgsmål,

B. der henviser til, at forordning (EF) nr. 1206/2001 har til formål at forbedre, forenkle og 
fremskynde samarbejdet mellem retterne om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige 
område,

C. der henviser til, at forordningen i store træk har opfyldt sin målsætning, som er at forenkle 
samarbejdet gennem direkte kontakt mellem retterne og brug af standardformularer,

D. der henviser til, at Kommissionen har taget skridt til at sikre et bedre kendskab til 
forordningen blandt aktørerne inden for retsvæsenet ved at sørge for omdeling af 50 000 
eksemplarer af vejledningen om forordningens anvendelse i slutningen af 2006 og 
begyndelsen af 2007,

E. der henviser til, at Kommissionen ikke desto mindre anfører, at tidsfristen på 90 dage for 
udførelse af anmodninger om bevisoptagelse, jf. forordningens artikel 10, stk. 1, ikke er 
blevet overholdt i "et betydeligt antal sager", og at der i "nogle tilfælde er [...] gået over 6 
måneder",

F. der henviser til, at der i langt over halvdelen af medlemsstaterne endnu ikke findes 
videokonferencefaciliteter, og at Kommissionen bemærker, at brug af moderne 
kommunikationsmidler "stadig er ret sjælden",
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1. støtter Kommissionens udsagn om, at det på baggrund af dens rapport for indeværende 
ikke skønnes nødvendigt at ændre forordningen;

2. er enig med Kommissionen i, at medlemsstaterne i højere grad bør bestræbe sig på at gøre 
dommere og andre aktører i retsvæsenet i medlemsstaterne tilstrækkeligt opmærksomme 
på forordningen for at tilskynde til direkte kontakt mellem retterne, eftersom direkte 
bevisoptagelse, jf. forordningens artikel 17, har vist sit potentiale for at forenkle og 
fremme bevisoptagelse og generelt ikke har givet anledning til problemer;

3. finder det nødvendigt at holde sig for øje, at de centrale organer, der henvises til i 
forordningen, stadig har en væsentlig rolle at spille med henblik på overvågning af 
arbejdet i de retter, der har ansvaret for at udføre anmodninger i medfør af forordningen 
og for at løse eventuelle problemer; påpeger, at Det Europæiske Retlige Netværk kan 
hjælpe med at løse problemer, som ikke er blevet løst af de centrale organer, og at der 
ville blive rettet færre henvendelser til disse organer, hvis de rekvirerende retter havde 
bedre kendskab til forordningen; mener, at assistancen fra de centrale organer kan være 
afgørende for små lokale retter, der for første gang konfronteres med et problem 
vedrørende bevisoptagelse i en grænseoverskridende sag;

4. går ind for, at der i højere grad anvendes informationsteknologi og videokonferencer 
kombineret med et sikkert system til afsendelse og modtagelse af e-mails, som på sigt bør 
blive den normale metode til fremsendelse af anmodninger om bevisoptagelse; 
konstaterer, at en række medlemsstater i deres besvarelse af et spørgeskema, som Haag-
konferencen har udsendt, nævner problemer vedrørende videoforbindelsers kompatibilitet; 
mener, at dette bør tages op i tilknytning til den europæiske strategi for e-justice;

5. mener, at den omstændighed, at videokonferencefaciliteter endnu ikke er tilgængelige i 
langt over halvdelen af medlemsstaterne, sammen med Kommissionens erkendelse af, at 
brugen af moderne kommunikationsmidler ”stadig er ret sjælden”, bekræfter relevansen af 
den planlagte europæiske strategi for e-justice, som Parlamentets retsudvalg for nylig har 
anbefalet, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afsætte flere midler til 
installation af moderne kommunikationsfaciliteter i retterne samt til at oplære dommerne i 
at benytte dem;

6. mener, at der som led i strategien for e-justice bør gøres en indsats for at hjælpe retterne 
med at opfylde de oversættelses- og tolkningsbehov, der knytter sig til bevisoptagelse over 
grænserne i et udvidet EU;

7. henviser med betydelig bekymring til Kommissionens udsagn om, at den tidsfrist på 90 
dage for udførelse af anmodninger om bevisoptagelse, der er fastsat i forordningens artikel 
10, stk. 1, overskrides i ”et betydeligt antal sager”, og at der i ”nogle tilfælde er [...] gået 
over 6 måneder”; glæder sig over, at de nyligt tiltrådte medlemsstater forsøger at opfylde 
dette krav, og mener, at den bedste metode til at sikre overholdelse af tidsfristen på 90 
dage for udførelse af anmodninger ville være, at medlemsstaternes justitsministerier 
fremmer udsendelsen af endnu flere eksemplarer af vejledningen end de 50 000 
eksemplarer, der blev omdelt i slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007, samtidig med, 
at de tilrettelægger uddannelse og demonstrationer i brug af ny teknologi, nøje overvåger 
anvendelsen af forordningen i deres jurisdiktionsområde og om nødvendigt sørger for 
assistance til retterne;
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8. opfordrer Kommissionen til, bl.a. i tilknytning til strategien for e-justice, at yde praktisk 
støtte til de indsatser, som den erkender er nødvendige for at realisere forordningens reelle 
muligheder for at forbedre civilrettens funktion for borgere, virksomheder, retsvæsenets 
aktører og dommere;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det fremgår af Kommissionens rapport om anvendelsen af forordning nr. 1206/2001, at 
forordningen i store træk har opfyldt sin målsætning, som er forenkling af bevisoptagelsen på 
det civil- og handelsretlige område. Dette er ikke noget dårligt resultat i betragtning af, at 
regler om bevisoptagelse er et følsomt område, og at der er betydelige forskelle mellem 
lovgivningerne i de forskellige medlemsstater. 

Ordføreren mener, at det for at fremme effektiviteten og derved undgå unødigt spild af tid og 
penge er nødvendigt at fremme direkte kontakt og fuldt samarbejde mellem retterne. Ikke 
desto mindre ønsker han at understrege, at de centrale organer stadig spiller en væsentlig 
rolle, og henleder opmærksomheden på den assistance, som Det Europæiske Retlige Netværk 
kan yde.

Ordføreren påskønner Kommissionens indsats for at forbedre kendskabet til forordningen og 
mener, at medlemsstaterne bør gøre endnu mere for at hjælpe de nationale retter med at 
overholde tidsfristen på 90 dage, jf. forordningens artikel 10, stk. 1. Han mener, at en del af 
løsningen kunne være mere videreuddannelse af dommerne.

Ordføreren går stærkt ind for, at der i videre udstrækning anvendes informationsteknologi, 
navnlig sikre e-mailforbindelser og videokonferencer. Kommissionens rapport viser, at kun 
13 medlemsstaters retter accepterer anmodninger, der er fremsendt pr. e-mail, og at to 
medlemsstater end ikke accepterer anmodninger fremsendt pr. telefax. Kun i 11 
medlemsstater har retterne videokonferencefaciliteter. Ordføreren glæder sig over den indsats, 
der er gjort på dette område i forbindelse med programmet for e-justice, som Retsudvalget for 
nylig har udarbejdet en betænkning om.

For indeværende finder ordføreren det ikke nødvendigt at ændre forordning nr. 1206/2001. 
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