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För delegationerna bifogas rådets slutsatser om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens
område, som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) vid dess 3508:e möte den 8 december
2016.
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BILAGA
Rådets slutsatser
om det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
SOM ERINRAR OM
rapporten av den 10 mars 2016 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om verksamheten inom det europeiska rättsliga nätverket på
privaträttens område, 1
rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på
privaträttens område, ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG 2,
kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020, 3
de strategiska riktlinjerna från Europeiska rådets möte den 26–27 juni 2014 för
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren inom
området med frihet, säkerhet och rättvisa, 4
strategin för europeisk e-juridik 2014–2018 5 och den fleråriga handlingsplanen för europeisk ejuridik 2014–2018, 6
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Dok. 7039/16 JUSTCIV 37 EJUSTICE 51.
Europaparlamentets och rådets beslut nr 568/2009/EG av den 18 juni 2009 om ändring av
rådets beslut 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens
område (EUT L 168, 30.6.2009, s. 35).
Dok. 7838/14 JAI 170 JAIEX 20 JUSTCIV 68 CATS 44 DROIPEN 43 COPEN 90 COSI
22 ASIM 25 MIGR 34 VISA 77 FRONT 65 ENFOPOL 85 PROCIV 23 DAPIX 47
CRIMORG 30 EUROJUST 61 GENVAL 18 EJUSTICE 28 ENFOCUSTOM 38 FREMP
45.
EUCO 79/14, punkt 3.
EUT C 376, 21.12.2013, s. 7.
EUT C 182, 14.6.2014, s. 2.
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FRAMHÅLLER att
–

det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (nätverket) är ett viktigt och
framgångsrikt verktyg för civilrättsligt samarbete, vilket bidrar till att skapa ömsesidig tillit
genom att bygga broar mellan medlemsstaternas olika rättssystem,

–

nätverkets framgång till stor del beror på kontaktpunkternas engagemang, vilka spelar en
central roll för nätverkets funktionssätt,

–

det i rådets beslut om nätverkets inrättande krävs att medlemsstaterna ska säkerställa att
nätverkets kontaktpunkter har tillräckliga och lämpliga medel vad beträffar personal, resurser
och modern kommunikationsutrustning för att korrekt kunna utföra uppgiften som
kontaktpunkt,

ÄR MEDVETET OM att
–

nätverket har medverkat till upprättandet av ett informellt och effektivt, gränsöverskridande
samarbete mellan de nationella kontaktpunkterna och mellan andra medlemmar av nätverket,
såsom centrala myndigheter, vilket har bidragit till en effektiv tillämpning av EU-instrument
och andra internationella instrument för ett gränsöverskridande privaträttsligt samarbete,

–

nätverket har spelat – och fortsätter att spela – en nyckelroll när det gäller att underlätta
gränsöverskridande tillgång till domstolsprövning genom att tillhandahålla allmänheten och
rättstillämpare information i form av faktablad och andra publikationer, vilka nu även finns
tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen,

–

nätverket är en ovärderlig resurs för utvärdering och utbyte av erfarenheter i samband med
användningen av specifika EU-instrument på det privaträttsliga området,

–

nätverkets uppgifter och verksamhet har utvecklats och utvidgats sedan starten genom utbyte
av bästa praxis och mot bakgrund av de nya ansvarsområden som har tillkommit i och med
den senaste tidens EU-instrument på det privaträttsliga området,

–

eventuella ytterligare förbättringar av nätverkets användning enligt en rapport från Europeiska
kommissionen bör ske inom de befintliga rättsliga ramarna,
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UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA att
–

främja en ännu närmare medverkan av domare och andra rättsliga myndigheter i nätverkets
arbete, samtidigt som man respekterar principen om domstolsväsendets oberoende samt
skillnaderna i fråga om statlig organisation,

–

främja utnyttjandet av andra rättstillämpares sakkunskap genom att relevanta
yrkessammanslutningar blir mer involverade i nätverkets verksamhet,

–

stimulera interaktionen på nationell nivå för utbyte av kunskap och inhämtande av
information om den praktiska tillämpningen av EU-instrument på det privaträttsliga området
samt – i detta syfte och när så är lämpligt – överväga inrättandet av nationella nätverk där man
sammanför nationella kontaktpunkter, nätverksmedlemmar och andra rättstillämpare,

–

öka nätverkets och de nationella nätverkens synlighet i medlemsstaterna med lämpliga och
effektiva medel, såsom synliggörande av nätverket på de nationella webbsidorna för de
organisationer som nätverksmedlemmarna tillhör samt spridande av information, exempelvis i
samband med utbildningstillfällen eller på sociala medier,

–

säkerställa att deras kontaktpunkter ges möjlighet att effektivt utföra sina uppgifter,
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UPPMANAR NÄTVERKET att
–

fortsätta att undersöka framtagandet av ett nytt – eller anpassningen av ett befintligt – verktyg
för elektroniskt utbyte för en säker registrering och ett säkert utbyte av framställningar och
svar mellan kontaktpunkterna, i syfte att underlätta nätverkets uppgifter och samarbetet inom
detta, samtidigt som man minimerar den administrativa bördan och bibehåller den nödvändiga
flexibiliteten för direktkontakterna mellan kontaktpunkterna,

–

samarbeta med kommissionen för att
identifiera sådana uppgifter, inbegripet statistiska uppgifter, som kan vara användbara och



relevanta för utvärderingen av användningen och tillämpningen av specifika EUrättsinstrument på det privaträttsliga området,
undersöka om och hur man kan inhämta sådan uppgifter med användning av nationella



uppgiftsinsamlingsmekanismer och bästa praxis, samtidigt som man beaktar
nödvändigheten av att begränsa den administrativa bördan för de nationella
myndigheterna,
varvid man vederbörligen ska beakta det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, 7

7

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska
kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
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UPPMANAR KOMMISSIONEN att
–

avsätta de medel som krävs för att säkerställa att det innehåll på den europeiska ejuridikportalen som avser nätverket, i synnerhet faktabladen från medlemsstaterna, prioriteras
på unionsinstitutionernas samtliga officiella språk och arbetsspråk,

–

säkerställa ännu större synlighet för nätverket och därmed sammanhängande information på
den europeiska e-juridikportalen samt ytterligare undersöka användningen av sociala medier
och andra moderna kommunikationskanaler för snabb spridning av aktuell information,

–

i nära samarbete med nätverket främja synergieffekter mellan detta och andra europeiska
nätverk med liknande syfte, såsom det europeiska nätverket för rättslig utbildning och det
europeiska straffrättsliga nätverket, samtidigt som man beaktar nätverkets särskilda syfte att
underlätta samarbetet mellan rättsliga myndigheter och andra relevanta myndigheter på det
privaträttsliga området.

________________________
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