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Valtuuskunnat

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston (oikeus- ja sisäasiat) 3508. istunnossaan
8. joulukuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan
oikeudellisesta verkostosta.
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Neuvoston päätelmät
siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisesta verkostosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
PALAUTTAEN MIELEEN
komission 10. maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle toimittaman kertomuksen siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen
verkoston toiminnasta; 1
neuvoston 28 päivänä toukokuuta 2001 tekemän päätöksen 2001/470/EY siviili- ja kauppaoikeuden
alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 568/2009/EY; 2
komission 11. maaliskuuta 2014 antaman tiedonannon EU:n oikeusasioiden toimintasuunnitelmasta
vuoteen 2020; 3
Eurooppa-neuvoston 26. ja 27. kesäkuuta 2014 antamat lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan
eteenpäin viennin strategiset suuntaviivat tuleviksi vuosiksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueella; 4
Euroopan sähköisen oikeuden strategian 2014–2018 5 ja Euroopan sähköisen oikeuden
monivuotisen toimintaohjelman 2014–2018; 6
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Asiak. 7039/16 JUSTCIV 37 EJUSTICE 51.
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 568/2009/EY, tehty 18. kesäkuuta 2009,
siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn
neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 35).
Asiak. 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, kohta 3.
EUVL C 376, 21.12.2013, s. 7.
EUVL C 182, 14.6.2014, s. 2.

15349/16
LIITE

2

DG D 2A

FI

KOROSTAA, että
−

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (jäljempänä 'verkosto') on
siviilialan oikeudellisessa yhteistyössä tärkeä ja toimiva väline, joka edistää keskinäisen
luottamuksen kehittymistä luomalla yhteyksiä jäsenvaltioiden eri oikeusjärjestelmien välille;

−

verkoston toimivuus johtuu suurelta osin siitä, että yhteysviranomaiset, jotka ovat keskeisessä
asemassa verkoston toiminnan kannalta, ovat sitoutuneet tehtäväänsä;

−

verkoston perustamisesta tehdyssä neuvoston päätöksessä edellytetään, että jäsenvaltiot
varmistavat verkoston yhteysviranomaisten toimintaedellytysten riittävyyden ja
asianmukaisuuden henkilöstön, resurssien ja nykyaikaisten viestintävälineiden osalta, jotta ne
voivat asianmukaisesti täyttää tehtävänsä yhteysviranomaisena;

TOTEAA seuraavaa:
−

verkosto on ollut keskeisessä asemassa epävirallisen ja tehokkaan rajatylittävän yhteistyön
luomisessa kansallisten yhteysviranomaisten ja muiden verkoston jäsenten, esimerkiksi
keskusviranomaisten välille; sen avulla on tehostettu siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää
oikeudellista yhteistyötä koskevien EU:n ja muiden kansainvälisten säädösten tosiasiallista
soveltamista;

−

verkostolla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli oikeussuojan rajatylittävän saatavuuden
parantamisessa siten, että yleisölle ja oikeusalan ammattilaisille on annettu tietoa tietosivujen
ja muiden julkaisujen avulla, jotka ovat nyt saatavilla myös Euroopan oikeusportaalissa;

−

verkosto on korvaamaton voimavara yksittäisten siviili- ja kauppaoikeuden alan EU:n
säädösten toiminnan arvioinnissa ja kokemusten vaihdossa;

−

verkoston tehtävät ja toiminta ovat kehittyneet ja laajentuneet sen alkuajoista parhaiden
käytäntöjen vaihdon ja hiljattain annetuista siviili- ja kauppaoikeuden alan EU:n säädöksistä
johtuneiden uusien tehtävien vuoksi;

−

Euroopan komission kertomuksen mukaan kaikki lisäparannukset verkoston toimintaan
voidaan tehdä nykyisen oikeudellisen kehyksen puitteissa;
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KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA
−

edistämään tuomareiden ja muiden oikeusviranomaisten tiiviimpää osallistumista verkoston
työskentelyyn kunnioittaen kuitenkin oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta sekä
ottaen huomioon viranomaisrakenteiden erot;

−

edistämään muiden oikeusalan ammattilaisten asiantuntemuksen käyttöä ottamalla
asiaankuuluvat ammattialajärjestöt tiiviimmin mukaan verkoston toimintaan;

−

kannustamaan vuorovaikutusta kansallisella tasolla tietojen jakamiseksi ja keräämiseksi
siviili- ja kauppaoikeuden alan EU:n säädösten soveltamiseksi käytännössä; harkitsemaan sen
vuoksi tarvittaessa sellaisten kansallisten verkostojen perustamista, joihin kuuluisi kansallisia
yhteysviranomaisia, verkoston jäseniä ja muita oikeusalan ammattilaisia;

−

lisäämään verkoston ja kansallisten verkostojen näkyvyyttä asianmukaisesti ja tehokkaasti
jäsenvaltioissa, esimerkiksi lisäämällä verkoston näkyvyyttä sellaisten järjestöjen kansallisilla
verkkosivuilla, joihin kuuluu verkoston jäseniä, ja levittämällä tietoa, esimerkiksi
koulutustilaisuuksissa tai sosiaalisessa mediassa;

−

varmistamaan, että yhteysviranomaiset kykenevät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti;
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KEHOTTAA VERKOSTOA
−

jatkamaan meneillään olevaa yhteysviranomaisten välisen uuden suojatun sähköisen
rekisteröinti- sekä pyyntöjen ja vastausten vaihtoa koskevan välineen kehittämisen tutkimista
tai jo olemassa olevan välineen mukauttamista, jotta verkoston tehtäviä ja sen puitteissa
tehtävää yhteistyötä helpotettaisiin ja samalla minimoitaisiin hallinnollisia rasitteita ja
säilytettäisiin tarvittava joustavuus yhteysviranomaisten välisiä suoria yhteyksiä varten;

−

tekemään yhteistyötä komission kanssa
sellaisten tietojen, muun muassa tilastotietojen, tunnistamiseksi, jotka olisivat



käytännöllisiä ja merkityksellisiä yksittäisten siviili- ja kauppaoikeuden alan EU:n
säädösten toiminnan ja soveltamisen arvioinnin kannalta;
selvittääkseen voiko kyseisiä tietoja kerätä kansallisten tietojenkeruujärjestelmien ja



parhaiden käytäntöjen pohjalta ja miten se tehtäisiin, ottaen samalla huomioon tarve
rajoittaa kansallisten viranomaisten hallinnollista taakka;
ottaen asianmukaisesti huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta
lainsäädännöstä; 7

7

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen
13. huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123,
12.5.2016, s. 1).
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KEHOTTAA KOMISSIOTA:
−

osoittamaan tarvittavat resurssit sen varmistamiseksi, että Euroopan oikeusportaalia koskevan
verkoston sisältö, erityisesti jäsenvaltioiden toimittamat tietosivut, ovat ensi tilassa saatavilla
kaikilla unionin toimielinten virallisilla ja työkielillä;

−

varmistamaan verkoston parempi näkyvyys ja sitä koskevien tietojen saatavuus Euroopan
oikeusportaalissa ja jatkamaan edelleen sosiaalisen median ja muiden nykyaikaisten
viestintäkanavien käytön kartoittamista ajantasaisen tiedon nopeaa levittämistä varten;

−

edistämään tiiviissä yhteistyössä verkoston kanssa verkoston synergiaa samoihin tavoitteisiin
pyrkivien muiden eurooppalaisten verkostojen, esimerkiksi Euroopan juridisen
koulutusverkoston (EJTN) ja Euroopan rikosoikeudellisen verkoston kanssa ottaen kuitenkin
huomioon, että verkoston varsinaisena tarkoituksena on helpottaa siviili- ja kauppaoikeuden
alan yhteistyötä oikeus- ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten välillä.
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