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Vedr.: Revision af anvendelsen af resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 

medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om oprettelse af et netværk for 
lovgivningssamarbejde mellem Den Europæiske Unions justitsministerier 

1. Netværket for lovgivningssamarbejde mellem Den Europæiske Unions justitsministerier 

blev etableret gennem en resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlems-

staternes regeringer, forsamlet i Rådet1. På samlingen i Rådet den 28. november 2008, hvor 

resolutionen blev vedtaget, gav Kommissionen tilsagn om at støtte netværket fuldt ud, også 

finansielt, hvis det var muligt.

2. I overensstemmelse med resolutionens punkt 16 skal Rådet tage anvendelsen af den op til 

revision senest tre år efter vedtagelsen.

3. Formandskabet har i samarbejde med det franske justitsministerium, der i øjeblikket 

fungerer som netværkets administrator, udarbejdet et udkast til rapport.

  
1 EUT C 326 af 20.12.2008, s. 1.



15729/11 ht/PP/mc 2
DG H DA

4. RIA-råderne har revideret udkastet til rapport på mødet den 17. oktober 2011. Den tekst, 

som foreligger efter mødet, og som indeholder nogle forslag fra formandskabet, findes i 

bilaget.

5. Coreper opfordres til at behandle teksten, således at RIA-Rådet kan vedtage rapporten på 

samlingen den 27.-28. oktober 2011.

________________________
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BILAG

(udkast)

RAPPORT

om anvendelsen af resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 

medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om 

oprettelse af et netværk for lovgivningssamarbejde mellem 

Den Europæiske Unions justitsministerier

Sammenfatning

1. Den 28. november 2008 vedtog Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, 

forsamlet i Rådet, en resolution om oprettelse af et netværk for lovgivningssamarbejde 

mellem Den Europæiske Unions justitsministerier1.

2. Målet med netværket er at fremme en bedre forståelse af de andre medlemsstaters 

lovgivning, hvilket endvidere er et af midlerne til at styrke den gensidige tillid og fremme 

gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse.

3. Netværkets formål er at forbedre udvekslingen af information om gældende lovgivning, om 

retssystemer og om større reformprojekter på retsområdet, navnlig inden for civilret og 

strafferet. Netværket gør det også muligt for justitsministerierne at arbejde sammen om 

sammenlignende juridiske undersøgelser af aktuelle lovgivningsmæssige eller retlige 

spørgsmål for bl.a. at få et bedre overblik over gennemførelsen af EU-retten.

  
1 EUT C 326 af 20.12.2008, s. 1.
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4. 25 medlemsstater har udpeget nationale korrespondenter i overensstemmelse med resolu-

tionens punkt 4 og givet administratoren de påkrævede kontaktoplysninger i 

overensstemmelse med resolutionens punkt 51. På netværkets korrespondenters seneste 

møde i juni 2011 meddelte Tyskland, at det agtede at tilslutte sig netværket2 fra den 

1. januar 2012.

5. Der er afholdt tre møder for korrespondenterne: den 19. juni 2009 i Paris, den 28. juni 2010 i 

Madrid og den 27. juni 2011 i Budapest.

6. På netværkets stiftende møde i Paris den 19. juni 2009 vedtog korrespondenterne på vegne 

af Den Europæiske Unions medlemsstaters justitsministerier interne retningslinjer for 

praktiske ordninger vedrørende netværkets drift, herunder for sproglige anliggender. 

Retningslinjerne trådte i kraft på den dato, hvor blev vedtaget. Ved den lejlighed blev 

Frankrig udpeget til netværkets koordinator.

7. Siden netværkets korrespondenters andet møde i juni 2010 i Madrid har Europa-

Kommissionen deltaget i korrespondenternes møder som observatør.

8. Det franske justitsministerium oprettede netværkets websted, som blev sat i drift den 

28. juni 2010. Netværket er i gang med at forberede webstedets anden udgave på adressen 

http://legicoop.eu.

  
1 De påkrævede kontaktoplysninger omfatter følgende: a) korrespondentens(ernes) efternavn, 

fornavn og stilling, b) hver enkelt korrespondents sprogkundskaber og c) de kommunika-
tionsmidler, som korrespondenten(erne) råder over, med de nøjagtige (telefon)numre, 
(dedikerede e-mail-)adresser, osv.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Netværkets administrators årlige aktivitetsrapporter viser, at informationsudvekslingen 

stiger støt. I netværkets første aktivitetsår (juni 2009 – juni 2010) fremsatte 17 lande 113 

anmodninger om information. Disse anmodninger udløste 634 svar.

10. Antallet steg det følgende år (juli 2010 – juni 2011), hvor der var 129 anmodninger om 

information og 797 svar. Der blev fremsat 242 anmodninger mellem netværkets oprettelse i 

juni 2009 og den 23. juni 2011. Disse anmodninger udløste 1 431 svar. Disse tal bekræfter 

bevæggrundene for Rådets resolution fra 2008, selv om det ville være ønskværdigt, om 

flere medlemsstater besvarede anmodningerne.

11. Der var tydeligvis et udækket behov for bedre gensidigt kendskab til medlemsstaternes 

retssystemer og lovgivning såvel som for udveksling af oplysninger om reformprojekter på 

retsområdet og gennemførelse af EU-bestemmelser i de nationale retssystemer. Netværket 

har i hvert fald i en vis udstrækning dækket dette behov og dermed bidraget til det 

europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

12. Netværket har ingen status som juridisk person. Det forvaltes i øjeblikket af en 

administrator fra det franske justitsministerium, som siden sin udpegning har sørget for 

netværkets praktiske funktion samt dets administrative og tekniske drift, vedligeholdelse og 

hurtige udvikling.

Konklusioner

13. Netværket har vist sig at være et nyttigt redskab til udveksling af information om 

retssystemer og har bidraget til forbedring af gennemførelsen af EU's juridisk instrumenter i 

nationale systemer og til større reformer på retsområdet i medlemsstaterne.
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14. For at sikre netværkets konsolidering og udvikling (...) kan det overvejes at udarbejde nye 

interne retningslinjer for praktiske ordninger eller evt. en ny rådsresolution eller et andet 

instrument. Der er allerede foreslået store forbedringer, bl.a. for at forsøge at sikre,

· at anmodningerne er mere præcise og mere specifikke

· at der fastsættes rimelige tidsfrister til afgivelse af svar, samtidig med at 

hastetilfælde, hvor medlemsstaterne anmodes om at give et svar inden for en 

kort tidsfrist, overvejes nøje

· at flere medlemsstater besvarer en anmodning, dog således at svarene gives 

frivilligt

· at indholdet af den tilgængelige information udnyttes bedre, og

· at netværkets kommunikations- og informationsteknologi løbende tilpasses til 

moderne standarder.

15. Netværkets drift er baseret på, at de nationale korrespondenter deltager og besvarer 

anmodninger om information. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan de nationale 

korrespondenters arbejde kan lettes. Overvågning af netværkets aktiviteter og 

regelmæssige (automatisk genererede) statistiske rapporter fra netværkets administrator til 

de nationale korrespondenter kan være en hjælp i den henseende.

16. Netværkets aktiviteter i lovudarbejdelsesfasen afspejler til en vis grad N-Lex's opgave med 

at offentliggøre de nationale lovtekster, der gennemfører Unionens instrumenter. Der kunne 

overvejes, hvordan de to faser af lovgivningsmæssig aktivitet og offentliggørelse kan 

koordineres til gensidig fordel under hensyntagen til, at den kerneninformation, der 

udveksles i netværket, ikke er henvendt til den brede offentlighed. Det kunne 

imidlertid overvejes at offentliggøre sammenlignende juridiske undersøgelser. I den 

hensigt er der allerede indledt et partnerskab mellem netværket og Den Europæiske Unions 

Publikationskontor.

17. For at gøre netværket og dets aktiviteter bedre kendt og de oplysninger, der er 

indsamlet af netværket, bedre tilgængelige ville det være ønskeligt, at netværkets 

websted integreres i den europæiske e-justice-portal.

18. Netværket er i løbet af tre år efter dets grundlæggelse blevet et højt værdsat europæisk 

instrument takket være dets særlige kendetegn. Ud over at bruge den nyeste teknologi til 
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juridisk information ligger netværkets styrke også i, at det støtter sig til erfarne juridiske 

eksperter fra medlemsstaternes offentlige administration, ofte personer, der står for og er 

godt vant med forhandling, omskrivning og gennemførelse af europæiske retsinstrumenter.

19. For at kunne fortsætte med at udføre sine nyttige opgaver har netværket brug for 

stabilitet. Solid finansiering til netværkets daglige drift vil navnlig øge netværkets 

stabilitet og dets effektive drift. En ny retlig form for organisationen, der indebærer 

status som juridisk person for netværket, kan også overvejes, især hvis det vil være 

gavnligt for at tiltrække finansiering fra andre kilder end medlemsstaternes bidrag, 

der fortsat bør være frivillige. Under alle omstændigheder bør netværket bevare sin 

fleksible og lette administration, som har ført til dets succes og vil bidrage til det i 

fremtiden.

(de tidligere punkter 15, 20 og 21 er udgået)

________________________


