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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2007/…/EY,

tehty …,

yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013

osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan 

c alakohdan ja 67 artiklan 5 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä1,

  

1 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) 
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
Neuvoston päätös, tehty …
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisö on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jolla henkilöiden vapaa liikkuvuus varmistetaan. Tätä 

varten yhteisön olisi toteutettava muun muassa yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(2) Aiempien ohjelmien jälkeen, joita olivat muun muassa Grotius1 ja Robert Schuman-

hanke2, neuvoston asetuksella (EY) N:o 743/20023 luotiin vuosiksi 2002–2006 yhteisön 

yleiset toimintapuitteet oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi yksityisoikeuden alalla.

(3) Brysselissä 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 

Haagin ohjelman: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa4, 

jäljempänä ’Haagin ohjelma’.

(4) Neuvosto ja komissio hyväksyivät vuoden 2005 kesäkuussa toimintaohjelman Haagin 

ohjelman toteuttamiseksi5.

(5) Perustamissopimuksessa ja Haagin ohjelmassa vahvistetut kunnianhimoiset tavoitteet olisi 

pyrittävä toteuttamaan perustamalla joustava ja tehokas ohjelma, joka helpottaa 

suunnittelua ja toteutusta.

  

1 Yhteinen toiminta 96/636/YOS, 28 päivältä lokakuuta 1996, jonka neuvosto on hyväksynyt 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella oikeusalalla toimivien tuki-
ja vaihto-ohjelmasta ("Grotius") (EYVL L 287, 8.11.1996, s. 3); Neuvoston asetus (EY) 
N:o 290/2001, annettu 12 päivänä helmikuuta 2001, siviilioikeuden alalla toimivan tuki- ja 
vaihto-ohjelman (siviilioikeuden alaa koskeva Grotius-ohjelma) jatkamisesta (EYVL L 43, 
14.2.2001, s. 1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1496/98/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 
1998, toimintaohjelman laatimisesta yhteisön oikeuden tuntemuksen parantamiseksi 
lakimiesten keskuudessa (Robert Schuman -ohjelma) (EYVL L 196, 14.7.1998, s. 24).

3 EYVL L 115, 1.5.2002, s. 1.
4 EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.
5 EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.
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(6) Yksityisoikeutta koskevassa ohjelmassa olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti säädettävä 

komission aloitteista yksityisoikeudellista yhteistyötä edistävien ja helpottavien 

organisaatioiden tukitoimia varten sekä yksittäisten hankkeiden tukitoimia varten.

(7) Yksityisoikeutta koskeva yleinen ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden 

oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien keskinäistä tuntemusta, poistaa osaltaan 

yksityisoikeudellisen yhteistyön esteitä, mikä parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

(8) Haagin ohjelman mukaan keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi on pyrittävä selkeästi 

parantamaan keskinäistä ymmärtämystä oikeusviranomaisten ja eri oikeusjärjestelmien 

välillä. Kansallisten viranomaisten eurooppalaiset verkostot olisi tässä yhteydessä 

erityisesti huomioitava ja niitä olisi tuettava.

(9) Tämän päätöksen olisi annettava mahdollisuus tarjota yhteisrahoitusta tiettyjen 

eurooppalaisten verkostojen toimille edellyttäen, että menot aiheutuvat yleistä 

eurooppalaista etua koskevasta tavoitteesta. Tällainen yhteisrahoitus ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että jokin tuleva ohjelma kattaisi tällaiset verkostot, eikä se estä muita eurooppalaisia 

verkostoja saamasta tukea toimilleen tämän päätöksen mukaisesti.

(10) Yksityisoikeutta koskevasta ohjelmasta avustusta saavien laitosten, yhdistysten tai 

verkostojen olisi tuotava esiin yhteisöltä saatu tuki komission tätä varten laatimien 

näkyvyyttä koskevien ohjeiden mukaisesti. 
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(11) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita 

budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen1 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan 

vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(12) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita, vaan ne 

voidaan ohjelman laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, 

joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(13) On sovellettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta 

(EY, Euratom) N:o 1605/20022 (jäljempänä 'varainhoitoasetus') ja Euroopan yhteisöjen 

yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annettua 

komission asetusta (EY, Euratom) N:o 2342/20023, joilla turvataan yhteisön taloudelliset 

edut, ja otettava huomioon yksinkertaisuuden ja vastaavuuden periaatteet 

budjettivälineiden valinnassa, niiden tapausten määrän rajoittaminen, joissa komissiolla 

säilyy välitön toteuttamis- ja hallinnointivastuu, ja oikean suhteen säilyttäminen resurssien 

määrän ja niiden käytöstä johtuvien hallinnollisten rasitteiden välillä.

  

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s.1.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 

(EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
3 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 

(EY, Euratom) N:o 1248/2006 (EUVL L 227, 19.8.2006, s. 3).
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(14) Olisi myös toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 

estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa toimiin menetettyjen, aiheettomasti maksettujen 

tai väärinkäytettyjen varojen takaisinperimiseksi Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 

suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 2988/951, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista 

Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten 

estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) 

N:o 2185/962 ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä 

toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1073/19993 mukaisesti.

(15) Varainhoitoasetuksessa säädetään, että toiminta-avustusten kattamiseksi on annettava 

perussäädös.

(16) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY4 mukaisesti, jolloin hallintomenettelyn 

piiriin kuuluvat toimenpiteet olisi erotettava neuvoa-antavan menettelyn piiriin kuuluvista 

toimenpiteistä; neuvoa-antava menettely on tällöin joissakin tapauksissa tehokkuuden 

parantamisen kannalta sopivampi vaihtoehto.

(17) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 

liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 

mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua 

tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

  

1 EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
2 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
3 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
4 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 

2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(18) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 

liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 

tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen.

(19) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut tätä päätöstä koskevan lausunnon1.

(20) Ohjelman tehokkaan ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi päätöstä olisi 

sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2007,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

1. Tällä päätöksellä perustetaan osana perusoikeuksia ja oikeusasioita koskevaa yleisohjelmaa 

yksityisoikeutta koskeva erityisohjelma, jäljempänä 'ohjelma', jolla edistetään vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen asteittaista perustamista.

2. Ohjelma kattaa kauden 1 päivästä tammikuuta 2007 aina 31 päivään joulukuuta 2013.

3. Tässä päätöksessä 'jäsenvaltiolla' tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa lukuun 

ottamatta.

  

1 EUVL C 69, 21.3.2006, s. 1. 
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2 artikla

Yleiset tavoitteet

1. Ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet:

a) edistää oikeudellista yhteistyötä, jolloin pyrkimyksenä on luoda yksityisoikeuden 

alalla todellinen Euroopan oikeusalue, joka perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen 

ja keskinäiseen luottamukseen;

b) edistää rajatylittäviä riita-asioita käsittelevien oikeudenkäyntien moitteettoman 

sujumisen esteiden poistamista jäsenvaltioissa;

c) parantaa erityisesti oikeussuojaa edistämällä yksityishenkilöiden ja yritysten arkea 

siten, että ne voivat käyttää oikeuksiaan koko Euroopan unionissa;

d) parantaa oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä oikeusalan ammattilaisten välisiä 

yhteyksiä, tiedonvaihtoa ja verkottumista muun muassa tukemalla oikeudellista 

koulutusta tarkoituksena parantaa erityisesti kyseisten viranomaisten ja alan 

ammattilaisten keskinäistä ymmärtämystä.

2. Ohjelman yleisillä tavoitteilla myötävaikutetaan yhteisön politiikkojen kehittämiseen ja 

erityisesti Euroopan oikeusalueen luomiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 

tavoitteita ja toimivaltuuksia.
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3 artikla

Erityiset tavoitteet

Ohjelmalla on seuraavat erityiset tavoitteet:

a) edistää yksityisoikeudellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on:

i) taata oikeusvarmuus ja parantaa oikeussuojaa;

ii) edistää siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehtyjen päätösten vastavuoroista 

tunnustamista;

iii) poistaa yksityisoikeuden ja siviiliprosessien eroavuuksista johtuvia rajatylittävien 

oikeudenkäyntien esteitä ja edistää sitä varten tarvittavaa lainsäädännön 

yhteensopivuutta;

iv) varmistaa asianmukainen oikeudenkäyttö välttämällä toimivaltaristiriitoja;

b) parantaa jäsenvaltioiden oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien keskinäistä tuntemusta 

yksityisoikeuden alalla sekä edistää ja lujittaa verkottumista, keskinäistä yhteistyötä ja 

tietojen, kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihtoa ja levitystä;

c) varmistaa siviili- ja kauppaoikeuden alalla harjoitettavassa oikeudellisessa yhteistyössä 

sovellettavien yhteisön välineiden moitteeton täytäntöönpano, asianmukainen ja 

konkreettinen soveltaminen sekä arviointi;
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d) parantaa tiedotusta jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä ja oikeussuojasta;

e) edistää unionin ja yhteisön lainsäädäntöä koskevaa oikeudellisissa ammateissa toimivien

koulutusta;

f) arvioida yleisiä edellytyksiä, joita tarvitaan keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi,

kunnioittaen täysin oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

g) edistetään neuvoston päätöksellä 2001/470/EY1 perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan 

Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa.

4 artikla

Toimet

Edellä 2 ja 3 artiklassa vahvistettujen yleisten ja erityisten tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmalla 

tuetaan seuraavanlaisia toimia 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa vuotuisissa työohjelmissa 

määrätyin edellytyksin:

a) komission käynnistämät erityistoimet kuten selvitykset ja tutkimukset, mielipidemittaukset 

ja -selvitykset, indikaattoreiden ja yhteisten menetelmien määrittäminen, tietojen ja 

tilastojen keruu, käsittely ja levittäminen, seminaarit, konferenssit ja asiantuntijakokoukset, 

julkisten kampanjoiden ja tilaisuuksien järjestäminen, www-sivustojen kehittäminen ja 

ylläpito, tiedotusaineiston laatiminen ja levittäminen, kansallisten asiantuntijoiden 

verkostojen tuki ja hallinnointi, analyysit, seuranta ja arvioinnit; tai

  

1 EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25.
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b) jäsenvaltion viranomaisen tai muun elimen, kansainvälisen järjestön tai valtioista 

riippumattoman järjestön esittämät yhteisön edun mukaiset erityiset valtioidenväliset 

hankkeet, joihin osallistuu vähintään kaksi jäsenvaltiota tai vähintään yksi jäsenvaltio ja 

yksi muu valtio, joka voi olla liittyvä maa tai ehdokasmaa; tai

c) ohjelman yleisten tavoitteiden mukaisesti yleiseurooppalaista etua ajavien valtiosta 

riippumattomien järjestöjen tai muiden organisaatioiden toiminnan tukeminen vuotuisissa 

työohjelmissa määrätyin edellytyksin; tai

d) toiminta-avustukset sellaisten menojen yhteisrahoittamiseksi, jotka liittyvät Euroopan 

tuomarineuvostojen verkoston (European Network of Councils for the Judiciary) ja 

Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkoston (Network of the 

Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pysyviin työohjelmiin, 

edellyttäen että menot aiheutuvat yleistä eurooppalaista etua koskevan tavoitteen 

toteuttamisesta edistämällä näkemysten ja kokemusten vaihtoa asioissa, jotka koskevat 

verkostojen jäsenten oikeuskäytäntöä, järjestäytymistä ja toimintaa niiden käyttäessä 

tuomiovaltaa ja/tai toimiessa neuvonantajina erityisesti yhteisön oikeuden alalla.

5 artikla

Osallistuminen

1. Ohjelman toimiin voivat osallistua seuraavat maat: liittyvät maat, ehdokasmaat sekä 

vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat näiden maiden kanssa 

tehdyissä tai tehtävissä assosiaatiosopimuksissa tai yhteisön ohjelmiin osallistumista 

koskevissa assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.



8699/2/07 REV 2 JEB/jk 11
DG H 3 FI

2. Hankkeissa voi olla mukana oikeusalan toimijoita Tanskasta, sellaisista ehdokasmaista, 

jotka eivät osallistu ohjelmaan, jos tämä edistää näiden maiden valmistautumista 

liittymiseen, tai muista kolmansista maista, jotka eivät osallistu ohjelmaan, jos tämä 

palvelee hankkeiden tavoitteita.

6 artikla

Kohderyhmät

1. Ohjelma on suunnattu muun muassa oikeudellisissa ammateissa toimiville, kansallisille 

viranomaisille ja unionin kansalaisille yleensä.

2. 'Oikeudellisissa ammateissa toimivilla' tarkoitetaan tässä päätöksessä tuomareita, syyttäjiä, 

asianajajia, notaareita, yliopistollista opetushenkilöstöä, tutkimushenkilöstöä, 

ministeriöiden virkamiehiä, tuomioistuinten avustavaa henkilöstöä, haastemiehiä, 

tuomioistuinten tulkkeja ja muita oikeuslaitoksen piiriin yksityisoikeuden alalla liittyviä 

ammattihenkilöitä.

7 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua laitokset sekä julkiset tai yksityiset organisaatiot, myös 

ammattialajärjestöt, yliopistot, tutkimusinstituutit, oikeudellista koulutusta oikeudellisissa 

ammateissa toimiville antavat oppilaitokset, kansainväliset järjestöt ja valtioista riippumattomat 

järjestöt jäsenvaltioissa.
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8 artikla

Tukimuodot

1. Yhteisön myöntämä rahoitus voi olla oikeudelliselta muodoltaan:

a) avustus,

b) julkisia hankintoja koskeva sopimus.

2. Yhteisön avustukset myönnetään ehdotuspyyntöjen perusteella toiminta-avustuksina tai 

yksittäisiin toimiin myönnettyinä avustuksina. Yhteisrahoituksen enimmäisosuus 

määritetään vuotuisissa työohjelmissa.

3. Lisäksi rahoitusta varataan liitännäistoimiin, joita rahoitetaan julkisia hankintoja koskevien 

sopimusten avulla; yhteisön rahoitusta myönnetään tässä tapauksessa palvelujen ja 

tavaroiden hankintaan. Tällä rahoituksella katetaan muun muassa menoja, jotka liittyvät 

tiedotukseen ja viestintään sekä hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön 

valmisteluun, toteutukseen, seurantaan, tarkastamiseen ja arviointiin.

9 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Komissio panee yhteisön rahoitustuen täytäntöön asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 

jäljempänä 'varainhoitoasetus', mukaisesti.
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2. Ohjelman täytäntöön panemiseksi komissio hyväksyy 2 artiklassa vahvistettujen yleisten 

tavoitteiden rajoissa vuotuiset työohjelmat, joissa määritellään erityiset tavoitteet, 

ensisijaiset aihealueet, 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut liitännäistoimet ja esitetään 

tarvittaessa luettelo muista toimista.

3. Vuotuiset työohjelmat hyväksytään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen.

4. Toimille myönnettävän tuen arviointi- ja myöntämismenettelyissä on otettava huomioon 

muun muassa seuraavat kriteerit:

a) ehdotetun toimen yhdenmukaisuus vuotuisen työohjelman, 2 ja 3 artiklassa 

esitettyjen yleisten tavoitteiden sekä 4 artiklassa esitettyjen toimien lajien kanssa,

b) ehdotetun toimen suunnittelun, organisoinnin, esittelyn ja odotettujen tulosten laatu,

c) yhteisöltä haetun rahoituksen määrä ja sen asianmukaisuus odotettuihin tuloksiin 

nähden,

d) odotettujen tulosten vaikutus 2 ja 3 artiklassa esitettyihin tavoitteisiin sekä 

4 artiklassa tarkoitettuihin toimiin.
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5. Edellä 4 artiklan d alakohdassa tarkoitettuja toiminta-avustuksia koskevia hakemuksia 

arvioidaan seuraavin perustein:

a) vastaavuus ohjelman tavoitteiden kanssa,

b) ehdotettujen toimien laatu,

c) toimien todennäköinen kerrannaisvaikutus toimien kohdeyleisön kannalta,

d) toteutettavien toimien maantieteellinen ulottuvuus,

e) kansalaisten osallistuminen asianomaisten järjestöjen toimielimiin,

f) ehdotetun toimen kustannus-hyötysuhde.

6. Komissio tarkastelee jokaista sille 4 artiklan b ja c alakohdan mukaisesti toimitettua 

ehdotettua tointa. Kyseisiin toimiin liittyvät päätökset tehdään 11 artiklan 2 kohdassa 

säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Hallintokomitea

1. Komissiota avustaa hallintokomitea.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 

kolmeksi kuukaudeksi.

11 artikla

Neuvoa-antava komitea

1. Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

12 artikla

Täydentävyys

1. Ohjelman täytäntöönpanossa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen muiden 

yhteisön välineiden kanssa. Tämä koskee erityisesti perusoikeuksia ja oikeusasioita

koskevaan yleisohjelmaan kuuluvaa rikosoikeutta koskevaa erityisohjelmaa sekä 

turvallisuutta ja vapauksien suojelua sekä yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa 

koskevia yleisohjelmia. Yksityisoikeutta koskevat tilastotiedot kootaan yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa käyttäen tarvittaessa apuna yhteisön tilasto-ohjelmaa.
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2. Ohjelmassa voidaan poikkeuksellisesti käyttää resursseja yhdessä muiden yhteisön 

välineiden, erityisesti perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaan kuuluvan 

rikosoikeutta koskevan erityisohjelman kanssa, jotta voidaan toteuttaa toimia, jotka 

vastaavat molempien ohjelmien tavoitteita.

3. Tämän päätöksen nojalla rahoitettavat toimet eivät voi saada rahoitustukea samaan 

tarkoitukseen mistään muusta unionin tai yhteisön rahoitusvälineestä. Ohjelman 

tuensaajien on ilmoitettava komissiolle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja muista 

lähteistä saamastaan rahoituksesta sekä vireillä olevista rahoitushakemuksista.

13 artikla

Määrärahat

1. Rahoituspuitteet tämän päätöksen toteuttamiseksi ovat 109 300 000 euroa 1 artiklassa 

säädetyksi ajanjaksoksi.

2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin kohdennetut määrärahat sisällytetään Euroopan 

unionin yleisen talousarvion vuotuisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 

kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat yleisen rahoituskehyksen 

asettamissa rajoissa.
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14 artikla

Seuranta

1. Komissio varmistaa, että kukin tuensaaja toimittaa kertomuksia ohjelmasta rahoitettavien 

toimien teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä ja että kolmen kuukauden kuluessa 

toimen päättymisestä toimitetaan loppukertomus. Komissio määrittää kertomusten muodon

ja sisällön. Komissio saattaa kertomukset jäsenvaltioiden saataville.

2. Komission virkamiehet ja muu henkilöstö voivat suorittaa ohjelmasta rahoitettujen toimien 

tarkastuksia paikan päällä, myös pistokokein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

tilintarkastustuomioistuimen yhdessä toimivaltaisten kansallisten tilintarkastuselinten tai 

-viranomaisten kanssa suorittamia perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisia 

tarkastuksia tai 279 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaista 

valvontaa.

3. Komissio varmistaa, että tämän ohjelman täytäntöönpanoa varten tehtävissä sopimuksissa 

määrätään erityisesti komission (tai sen valtuuttaman edustajan) suorittamasta rahoitusta 

koskevasta ja muusta valvonnasta, joka voidaan tarvittaessa suorittaa paikan päällä, sekä 

tilintarkastustuomioistuimen suorittamista tarkastuksista.

4. Komissio varmistaa, että rahoitustuen saaja säilyttää komission saatavilla kaikki asiakirjat 

toimeen liittyvistä menoista viiden vuoden ajan viimeisen tointa koskevan maksun 

suorittamisesta.
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5. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja pistokokeina suoritettujen tarkastusten 

perusteella komissio varmistaa, että alun perin myönnetyn rahoitustuen määrää, ehtoja tai 

myös maksuaikataulua mukautetaan tarvittaessa.

6. Komissio varmistaa, että toteutetaan kaikki muut tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että rahoitettavat toimet suoritetaan asianmukaisesti sekä tämän 

päätöksen ja varainhoitoasetuksen säännöksiä noudattaen.

15 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa tämän päätöksen nojalla rahoitettavien toimien toteutuksen 

yhteydessä, että yhteisön taloudellisia etuja suojataan petoksia, korruptiota ja muuta 

laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perimällä 

aiheettomasti maksetut varat takaisin ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, tehokkailla, 

oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95,

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja(EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.

2. Päätöksestä rahoitettavien yhteisön toimien yhteydessä asetuksia (EY, Euratom) 

N:o 2988/95 ja (EY, Euratom) N:o 2185/96 sovelletaan kuhunkin yhteisön oikeuden 

säännöksen tai määräyksen taikka ohjelmaan perustuvan sopimusvelvoitteen rikkomiseen, 

joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi 

olla perusteettomasta menosta aiheutuva vahinko Euroopan unionin yleiselle talousarviolle 

tai Euroopan yhteisöjen hallinnoimille talousarvioille.
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3. Komissio varmistaa, että tointa varten myönnettyä rahoitustukea vähennetään, tuen 

suorittamista lykätään tai se peritään takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, joihin 

luetaan tämän päätöksen tai asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan päätöksen 

tai sopimuksen säännösten tai määräysten noudattamatta jättäminen, tai jos ilmenee, että 

tointa on komission hyväksyntää pyytämättä muutettu tavalla, joka on ristiriidassa 

hankkeen luonteen tai sen toteutusta koskevien ehtojen kanssa.

4. Jos määräaikoja ei ole noudatettu tai jos vain osa myönnetystä rahoitustuesta on perusteltua 

tietyn toimen toteutuksen edistymisen johdosta, tuensaajan on esitettävä komissiolle

selvitys asiasta tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna tyydyttävää vastausta, komissio 

varmistaa, että rahoitustuen loppuosa voidaan peruuttaa ja vaatia jo maksettujen erien

palauttamista.

5. Komissio varmistaa, että kaikki aiheettomasti maksetut määrät palautetaan komissiolle. 

Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa, lisätään korko varainhoitoasetuksessa 

säädettyjen edellytysten mukaisesti.

16 artikla

Arviointi

1. Ohjelmaa seurataan säännöllisesti, jotta sen nojalla toteutettujen toimien toteutusta voidaan 

tarkkailla.
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2. Komissio varmistaa, että ulkopuolinen riippumaton taho arvioi ohjelman säännöllisesti.

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a) vuosittaisen selvityksen ohjelman täytäntöönpanosta;

b) väliarviointia koskevan kertomuksen saaduista tuloksista ja ohjelman 

täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista, 4 artiklan d alakohdassa 

tarkoitettujen toiminta-avustusten saajien toteuttamat toimet mukaan lukien, 

viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2011;

c) tiedonannon ohjelman jatkamisesta viimeistään 30 päivänä elokuuta 2012;

d) jälkiarviointia koskevan kertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

17 artikla

Toimien julkaiseminen

Komissio julkaisee joka vuosi luettelon ohjelman nojalla rahoitetuista toimista ja lyhyen kuvauksen 

kustakin hankkeesta.

18 artikla

Näkyvyys

Komissio antaa ohjeet tämän päätöksen nojalla myönnetyn rahoitustuen näkyvyyden 

varmistamisesta.
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19 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I Johdanto

Neuvosto pääsi istunnossaan 19. ja 20.4.2007 poliittiseen yhteisymmärrykseen päätösehdotuksesta, 

joka koskee ehdotusta päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta

vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa1.

Poliittiseen yhteisymmärrykseen päästyään neuvosto vahvisti 13.6.2007 yksimielisesti yhteisen 

kantansa.

II Yhteisen kannan erittely

Neuvoston yhteinen kanta noudattaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 14.12.2006 

vahvistamaa kantaa2. Useimmat Euroopan parlamentin tarkistukset on sisällytetty yhteiseen 

kantaan, joka näin ollen täyttää Euroopan parlamentin toiveet sellaisina kuin Euroopan parlamentti 

ne esitti ja neuvosto hyväksyi3 epävirallisissa keskusteluissa, jotka johtivat siihen, että Euroopan 

parlamentti vahvisti kannan ensimmäisessä käsittelyssä.

  
1 Asiak. 8021/07 JUSTCIV 72 CODEC 305.
2 Asiak. 16587/06 CODEC 1524 JUSTCIV 279.
3 Asiak. 14546/06 JUSTCIV 235 CODEC 1188.
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Itse asiassa ainoat tarkistukset, joita neuvosto ei hyväksynyt, koskevat komiteamenettelyä eli osaa 

johdanto-osan 13 kappaletta (uusi johdanto-osan 16 kappale), 9 artiklan 3 kohtaa ja 10 a artiklaa 

(uusi 10 artikla). Kuten Euroopan parlamentille jo selitettiin lokakuussa 2006, neuvosto katsoo, että 

Euroopan parlamentin haluama valvonnan käsittävä sääntelymenettely ei ole sopiva menettely 

vuosittaisten työohjelmien hyväksymiseksi. Tältä osin komissiolle siirretyn toimivallan 

tarkoituksena ei ole muuttaa perussäädöksen tekstiä poistamalla tai korvaamalla tiettyjä osia tai 

täydentämällä sitä epäolennaisilla osilla. Sitä vastoin sen tarkoituksena on panna täytäntöön 

perussäädöksen olemassa olevat erityissäännöt ilman että komissio voi lisätä uusia osia ja täten 

täydentää sitä. Näin ollen neuvosto säilyttää yhteisessä kannassaan sen tekstin mukaisen 

hallintomenettelyn, jota koskevan yleisen yhteisymmärryksen1 neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) 

vahvisti 24.6.2006. 

III Yhteenveto

Neuvosto pitää yhteisen kannan tekstiä tasapainoisena ja parhaana mahdollisena kompromissina. 

________________________

  
1 Asiak. 5288/1/06 REV 1 JUSTCIV 5 CODEC 27 + COR 1.
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2005/0040 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen tekemiseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta 

vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (2007–2013) 

1. ASIAKIRJAN TAUSTA  

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle  
(asiakirja KOM([2005]) [122] lopullinen – [2005]/[040A]COD): 

11. huhtikuuta 2005  

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa: 

19. tammikuuta 2006 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa 
ensimmäisessä käsittelyssä: 

14. joulukuuta 2006 

Päivä, jona yhteinen kanta on vahvistettu: 12. kesäkuuta 2007 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Yksityisoikeutta koskevan rahoitusohjelman tavoitteena on 

a) edistää oikeudellista yhteistyötä pyrkimyksenä luoda todellinen Euroopan oikeusalue 
yksityisoikeudellisissa asioissa vastavuoroisen tunnustamisen ja keskinäisen luottamuksen 
pohjalta,  

b) edistää valtioiden rajat ylittävien yksityisoikeudellisten menettelyjen sujuvan käsittelyn 
esteiden poistamista jäsenvaltioissa, 

c) parantaa yksityishenkilöiden ja yritysten jokapäiväistä elämää mahdollistamalla oikeuksien 
käyttäminen koko Euroopan unionissa erityisesti edistämällä oikeussuojan saatavuutta,  

d) lujittaa oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä oikeusalan ammattilaisten välisiä yhteyksiä, 
tietojenvaihtoa ja verkottumista erityisesti tukemalla oikeusalan koulutusta näiden 
viranomaisten ja ammattilaisten keskinäisen ymmärtämyksen parantamiseksi. 

3. HUOMAUTUKSET YHTEISESTÄ KANNASTA 

Neuvoston yhteinen kanta noudattelee suurimmaksi osaksi komission alkuperäistä ehdotusta. 
Lisäksi siinä on otettu huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät 
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keskeiset tarkistukset. 

Tärkeimmät erot yhteisen kannan ja komission alkuperäisen ehdotuksen välillä ovat 
seuraavat: 

• 4 b artikla: Erityishankkeelle voidaan myöntää rahoitusta, jos siihen osallistuu vähintään 
kaksi jäsenvaltiota tai yksi jäsenvaltio ja yksi unioniin liittyvä tai ehdokasvaltio (eikä 
kolme jäsenvaltiota, kuten komission alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin). 

• 4 d artikla: Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkostolle ja 
Euroopan tuomarineuvostojen verkostolle myönnetään koko ohjelmakauden kattava 
toiminta-avustus. 

• 7 artikla: Ohjelmaan voivat osallistua myös kansainväliset organisaatiot. 

• 10 artikla: Komiteamenettely: Kompromissiesityksessä mainitaan kaksi komiteaa 
(hallintokomitea, jonka vastuulla on vuotuisen toimintaohjelman laatiminen, ja neuvoa-
antava komitea, joka vastaa muista kysymyksistä). 

Neuvoston yhteinen kanta perustuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
neuvoteltuun kompromissiin. Kompromissi koskee koko tekstiä, lukuun ottamatta 
komiteamenettelyä, jonka osalta neuvoston ja komission näkemys eroaa parlamentin 
näkemyksestä. 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt tarkistuksen, joka koskee uuden komiteamenettelyn 
soveltamista (sääntelymenettely, johon liittyy valvonta). Neuvosto ja komissio ovat sitä 
mieltä, että menettely ei sovellu tähän tapaukseen. Tavoitteena on löytää 
kompromissiratkaisu, jonka avulla voitaisiin korostaa ja vahvistaa parlamentin 
valvontaoikeutta. 

• 4. PÄÄTELMÄT 

Komissio hyväksyy yhteisen kannan, joka käsittää komission alkuperäisen ehdotuksen 
olennaiset osat sekä Euroopan parlamentin tekemät keskeiset tarkistukset.  




