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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tuomioiden tehokkaasta täytäntöönpanosta Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden 
läpinäkyvyys
2008/2233(INI).

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 65 artiklan,

– ottaa huomioon komission 6. maaliskuuta 2008 antaman vihreän kirjan tuomioiden 
tehokkaasta täytäntöönpanosta Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys 
(KOM(2008)0128),

– ottaa huomioon komission 24. lokakuuta 2006 antaman vihreän kirjan tuomioiden 
täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi 
(KOM(2006)0618) ja parlamentin 25. lokakuuta 2007 antaman sitä koskevan 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 
sähköisestä oikeudenkäytöstä2,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 3. joulukuuta 2008 antaman 
lausunnon,

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 22. syyskuuta 2008 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että velanmaksun viivästyminen ja sen maksamatta jättäminen vaarantaa 
sekä yritysten että kuluttajien edut, etenkin jos velkojalla ja täytäntöönpanoviranomaisilla 
ei ole tietoa velallisen olinpaikasta eikä hänen varoistaan; ottaa huomioon, että asiaa 
pahentaa nykyinen taloudellinen tilanne, jossa rahavirrat ovat elintärkeitä yritysten 
selviämisen kannalta,

B. ottaa huomioon, että rajat ylittävään velkojen perintään liittyvät ongelmat saattavat 
haitata maksamismääräysten vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa ja oikeussuojan 
saatavuutta; ottaa lisäksi huomioon, että jos tuomioistuinten päätöksiä ei panna 
täytäntöön, oikeuden toteutuminen ja kaupallisen moraalin normit vaarantuvat,

C. ottaa huomioon, että suoraan sanoen velallisten vastahakoisuus on suuri ongelma, joka on 
vielä pahempi, jos saatavat ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, ja että ongelma on suuri 
etenkin pienyrityksille, joilla ei ole käytettävissään erikoistuneita asianajajia tai velkojen 

                                               
1 EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 655.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0637.
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perinnästä vastaavia osastoja ja jotka joutuvat usein epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, 
koska niiden on käytettävä henkilöstöä, niukkoja taloudellisia resursseja ja ennen kaikkea 
aikaa tämän ongelman ratkaisemiseen tuottavan toiminnan sijaan, 

D. pitää vakavana ongelmana tapauksia, joissa vastahakoiset velalliset eivät noudata 
siviilioikeudellisia velvoitteitaan, toisin sanoen henkilöt ovat ottaneet tai pitävät 
hallussaan varoja, joihin heillä ei ole oikeutta, tai eivät ole noudattaneet kaupallisia 
sopimuksiaan; ottaa huomioon, että tällaisilla henkilöillä on usein huomattavia osuuksia 
eri yksiköissä, bulvaaneissa ja säätiöissä ja että täytäntöönpano ei onnistu ilman 
tarvittavia tietoja; ottaa huomioon, että usein tällaiset tiedot on saatava vastahakoisen 
velallisen tietämättä, koska hän voi usein siirtää varat toiselle lainkäyttöalueelle lyhyellä 
varoitusajalla,

E. ottaa lisäksi huomioon, että jotkut itsenäiset valtiot eivät noudata toisessa valtiossa 
annettuja välitystuomioita tai tuomioistuinten tuomioita, minkä vuoksi on syntynyt 
keinottelua harjoittavia rahastoja (vulture funds), jotka ostavat tämän valtiovelan paljon 
edullisemmin ja pyrkivät hyötymään tuomion täytäntöönpanosta; katsoo, että olisi 
parempi ja oikeudenmukaisempi antaa alkuperäiselle velalliselle keinot hakea itse 
muutosta,

F. ottaa huomioon, että on vain harvoja valtioita, joilla ei ole lainkaan varoja oman alueensa 
ulkopuolella ja että jos velkojalla ei ole toivoa tuomion täytäntöönpanosta kyseisessä 
valtiossa, ainoa tehokas oikeussuojakeino ovat ulkomaiset tuomioistuimet, myös 
Euroopan unionissa toimivat tuomioistuimet,

G. katsoo, että kaikkia yhteisön toimia, joiden tarkoituksena on antaa tietoa saataville, on 
tarkasteltava tällaisten tapausten yhteydessä, joissa tiedon puute aiheuttaa vakavaa 
epäoikeudenmukaisuutta; ottaa huomioon, että velkojalla on mahdollisuus saada tuomio 
pannuksi täytäntöön vain, jos käytettävissä on tiedot vastahakoisen velallisen varoista, 
jotka voidaan ottaa huomioon tuomion täytäntöönpanossa, 

H. ottaa huomioon, että käytännössä tämä ongelma ei rajoitu tapauksiin, joissa on jo annettu 
tuomio, jota ei ole noudatettu: ongelma voi tulla esiin ennen kuin velkojat esittävät 
saatavansa,

I. ottaa kuitenkin huomioon, että on ehdottoman tärkeää, että kaikki ehdotetut toimet ovat 
oikeasuhteisia; ottaa lisäksi huomioon, että niissä ei pitäisi ainoastaan toistaa sitä, mikä 
voidaan jo saavuttaa nykyisten kansallisten toimien avulla vaan niissä olisi keskityttävä 
rajat ylittäviin saataviin ja vältettävä tarpeetonta ja epäasianmukaista lähentämistä,

J. ottaa huomioon esitetyn vakavan huolestumisen siitä, että jotkut edellä mainitussa 
6. maaliskuuta 2008 annetussa vihreässä kirjassa esitetyistä ajatuksista saattavat olla 
perusoikeuksien, myös oikeuden yksityisyyden suojaan (tietosuoja), vastaisia ja vaarantaa 
menettelyjä koskevat takeet ja olla useiden jäsenvaltioiden perustuslaillisten perinteiden 
vastaisia, 

K. katsoo, että kaikkien ehdotusten on oltava kustannustehokkaita ja ne on integroitava 
muihin yhteisön politiikan aloihin, jotta vältetään toimien turha päällekkäisyys,
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1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että velkojen rajat ylittävä perintä oikeuden 
päätösten täytäntöönpanon avulla on huomattava ongelma sisämarkkinoilla, mutta katsoo, 
että mikään komission esittämistä ratkaisuista ei tuo apua vakavimpaan ongelmaan eli 
velallisen vastahakoisuuteen, koska vastahakoiset velalliset jättävät siviilioikeudelliset 
velvollisuutensa noudattamatta ja heillä on keinot vältellä niitä;

Ehdotus laatia käsikirja kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä ja -käytänteistä

2. katsoo, että tällainen käsikirja, joka olisi saatavilla Euroopan oikeudellisen verkoston 
kautta, voisi parhaimmillaan olla hyödyllinen yleisenä toisia lainkäyttöalueita koskevana 
oppaana;

3. katsoo kuitenkin, että tällaisen käsikirjan hyöty on rajallinen, että sen tuottaminen ja 
ajantasaistaminen on työlästä eikä se pysy ajantasaisena, kun lainsäädäntöön tehdään 
muutoksia; katsoo, että siitä on hyötyä vain henkilöille, jotka haluavat itse suorittaa 
perinnän ulkomailla; huomauttaa, että useimmissa tapauksissa velkojan on pyydettävä 
ulkomaiselta asianajajalta neuvoja käytettävissä olevista täytäntöönpanokeinoista;

4. uskoo lujasti, että kansallisten rekisterien laatiminen ulkomaisista asianajajista, jotka 
käyttävät direktiivin 77/249/ETY1 ja 98/5/EY2 mukaisia oikeuksiaan sisämarkkinoilla, 
olisi paljon kustannustehokkaampaa ja enemmän avuksi velkojille;

Tietorekistereissä saatavilla olevien tietojen lisääminen ja niiden saatavuuden 
parantaminen

5. katsoo, että kysymystä kaupallisten rekisterien saatavuuden parantamisesta voidaan 
käsitellä sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan ohjelman yhteydessä, mikäli oikeus 
yksityisyyden suojaan, tietosuoja mukaan luettuna, on turvattu;

6. on erittäin huolestunut väestö-, sosiaaliturva- ja verotietorekisterien antamisesta 
nähtäville;

7. katsoo, että väestörekisterien julkisuus (kun rekisteri on olemassa) voi olla hyödyksi 
pyrittäessä jäljittämään onnettomia yksityishenkilöitä, jotka eivät ole hoitaneet 
elatusmaksujaan tai henkilökohtaisia lainojaan, mutta se olisi kallista ja suhteetonta eikä 
siitä olisi apua velallisen vastahakoisuuden ongelman ratkaisemisessa ja että toimittajat 
tai puhelinmarkkinointitekniikoita käyttävät myyjät voisivat käyttää väärin parempia 
mahdollisuuksia tutustua väestörekistereihin;

8. katsoo, että joillakin lainkäyttöalueilla on parannettu jossain määrin onnistuneesti 
mahdollisuutta tutustua sosiaaliturva- ja verotietorekistereihin mutta ristiriitaisuutta 
tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen kanssa saattaa esiintyä; 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen 
vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan 
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys 
on hankittu (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36).
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huomauttaa, että tällainen siirto aiheuttaisi mittavia muutoksia joidenkin jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön ja kansalaiset suhtautuisivat siihen epäillen; toteaa lisäksi, että saattaa 
syntyä juridisia ongelmia, jos tietoja käytetään eri tarkoitukseen kuin siihen, jota varten 
ne on kerätty;

9. katsoo myös, että veroilmoituksia ja sosiaaliturvaa koskevat rekisterit ovat monissa 
jäsenvaltioissa luottamuksellisia ja että niissä ei pidettäisi myönteisenä ajatusta 
rekisteristä, johon liittyy riski, että tiedot voivat joutua hukkaan, ja sitä pidettäisiin 
toimeenpanovallan väärinkäyttönä;

10. katsoo, että ehdotus ei ole oikeassa suhteessa haluttuun päämäärään nähden ja että se 
saattaa mahdollistaa väärinkäytön ja loukata oikeutta yksityisyyden suojaan;

11. korostaa, että joka tapauksessa, kun kyseessä on velallisen vastahakoisuus, velkojan on 
todennäköisesti käytettävä välittäjiä, joten mahdollisuudesta tutustua julkisiin 
rekistereihin ei ole paljon apua;

Täytäntöönpanoviranomaisten välinen tietojenvaihto

12. katsoo, että ajatusta täytäntöönpanosta vastaavien julkisten elinten välisen yhteistyön 
parantamisesta kannattaa tutkia edelleen, mutta huomauttaa, että kaikilla jäsenvaltioilla ei 
ole tällaisia elimiä;

Velallisen ilmoitus

13. katsoo, että velallisen ilmoitus voi olla hyödyllinen osa tuomion täytäntöönpanoa 
koskevaa menettelyä, jos siihen liittyy kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia;

14. katsoo, että tällä alalla ei tarvita yhteisön toimia, mutta yhteisö voi kannustaa 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole säätäneet velallisen ilmoituksesta, säätämään 
lainsäädännössään tehokkaista tämänkaltaisista välineistä;

Eurooppalaisen omaisuusilmoituksen käyttöönotto

15. esittää, että mahdollisella eurooppalaisella omaisuusilmoituksella täydennettäisiin 
olemassa olevia kansallisia välineitä eikä korvattaisi niitä;

16. katsoo, että tällaisella ilmoituksella ilmoitettavan omaisuuden ei pitäisi rajoittua 
Euroopan unionissa olevaan omaisuuteen vaan sen olisi katettava varat 
maailmanlaajuisesti; 

Muut toimenpiteet

17. huomauttaa, että Bryssel I -asetuksen1 mukaan kullakin jäsenvaltiolla on omat 
väliaikaiset, kansallisen lainsäädännön mukaisesti laaditut ja hallinnoidut toimenpiteensä 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä 
tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1).
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ja että kyseisen asetuksen mukaan ex parte -määräykset eivät kuulu vastavuoroisen 
tunnustamisen ja täytäntöönpanon piiriin, mutta vastaanottava tuomioistuin panee 
täytäntöön inter partes -määräykset käytettävissään olevien keinoin, joiden vaikutukset 
ovat vaikutukseltaan mahdollisimman samat;

18. toteaa, että väliaikaisiin toimenpiteisiin kuuluvat: (i) määräykset tuomion 
täytäntöönpanotoimiin liittyvää omaisuutta koskevien tietojen ilmoittamisesta, (ii) 
määräys omaisuuden suojelusta ennen täytäntöönpanoa ja (iii) ne voivat olla myös 
tilapäisen maksumääräyksen muodossa, jolloin velkoja saisi maksun välittömästi 
meneillään olevan kiistan ratkaisua odotettaessa;

19. katsoo, että pienissä tapauksissa, varsinkin jos oikeuskulut voisivat muodostua esteeksi, 
oikeuden viivästyminen tarkoittaa, että oikeus ei toteudu, ja suuremmissa tapauksissa 
suurin este voi olla se, että varoista ei saada tietoa;  katsoo sen vuoksi, että kummassakin
tapauksessa väliaikaisten toimenpiteiden käyttäminen voi olla asianmukainen ratkaisu;

20. ehdottaa, että harkittaisiin vakavasti mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteisön väliaikainen 
toimenpide kansallisten tuomioistuinten toimenpiteiden lisäksi; katsoo, että se voisi olla 
yksinkertainen ja joustava menettely, joka olisi voimassa koko Euroopan unionissa ja 
jonka avulla vältettäisiin viivästykset ja turhat kustannukset; katsoo, että se olisi myös 
tehokas ja oikeudenmukainen muille kuin osapuolille;

21. ehdottaa, että tällaista toimenpidettä olisi sovellettava myös välimiesmenettelyissä 
annettuihin vaatimuksiin ja se voitaisiin ottaa huomioon Bryssel I -asetuksen edessä 
olevan tarkistamisen yhteydessä;

o

o o

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komission neuvoa-antavan asiakirjan taustalla on huoli siitä, että rajat ylittävään velkojen 
perintään liittyvät ongelmat saattavat haitata maksamismääräysten vapaata liikkuvuutta 
Euroopan unionissa ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. "Maksujen viivästyminen ja 
maksamatta jättäminen vaarantaa sekä yritysten että kuluttajien edut. Tämä koskee erityisesti 
tilanteita, joissa velkojalla ja täytäntöönpanoviranomaisilla ei ole tietoa velallisen eikä hänen 
varojensa olinpaikasta."

Velallisten vastahakoisuus voi olla koko Euroopan unionin laajuinen ongelma etenkin 
pienyrityksille, joilla ei ole suuria resursseja (sopimukset erikoistuneiden juristien kanssa, 
velkojen perinnästä vastaavat osastot).  Ongelma voidaan ratkaista siinä unionin 
jäsenvaltiossa, jossa velallisella on omaisuutta, jolloin hänet on mahdollista jäljittää ja saattaa 
oikeudelliseen vastuuseen.  On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko tilannetta parantaa 
komission ehdotuksilla, jotka ovat kuitenkin rajallisia.

Mitä tulee vihreän kirjan sisältöön, komissio ehdottaa laatimaan kansallisia 
täytäntöönpanosäännöksiä ja -käytänteitä koskevan käsikirjan, joka olisi saatavilla Euroopan 
oikeudellisen verkoston kautta. 

Toiseksi komissio kysyy, onko mahdollista lisätä kaupparekistereissä olevien tietojen määrää 
ja parantaa niiden saantia.

Tähän voitaisiin päästä niiden eurooppalaista sähköistä oikeutta koskevien ehdotusten 
mukaisesti, joista parlamentti on jo antanut lausuntonsa.

Kolmanneksi on pohdittu ajatusta väestörekistereissä olevien tietojen saannin parantamisesta.

Neljänneksi vihreässä kirjassa kysytään, pitäisikö toimeenpanosta vastaavien viranomaisten 
pääsyä sosiaaliturva- ja verotustietoihin helpottaa.  Tätä mahdollisuutta on käytetty 
kohtalaisella menestyksellä tietyillä lainkäyttöalueilla, mutta tietosuojan ja 
luottamuksellisuuden suhteen saattaa esiintyä ristiriitoja. 

Viidenneksi komissio ehdottaa julkisten täytäntöönpanoelinten välisen yhteistyön 
parantamista.

Kuudenneksi tarkoituksena on ottaa käyttöön "eurooppalainen omaisuusilmoitus", joka 
mahdollisesti seuraamusten uhalla velvoittaisi velalliset ilmoittamaan kaiken Euroopan 
oikeudenkäyttöalueella olevan omaisuutensa. 

Esittelijä on vastannut seuraavassa komission pyyntöön muista harkittavista toimista.

Esittelijä katsoo, että velkojat voisivat hyötyä, jos käyttöön otettaisiin yksinkertainen ja 
joustava menettely, joka voisi olla voimassa kaikkialla EU:n alueella ja jolla saataisiin aikaan 
väliaikaisia toimia, kuten 1) määräys tuomion täytäntöönpanotoimiin liittyvää omaisuutta 
koskevien tietojen ilmoittamisesta;  2) määräys omaisuuden suojelusta ennen 
täytäntöönpanoa. Tällaiset toimet voisivat olla tilapäisen maksumääräyksen muodossa, jolloin 
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velkoja saisi maksun välittömästi meneillään olevan kiistan ratkaisua odotettaessa.

Jos valiokunta katsoo, että tällaista mahdollisuutta voitaisiin tutkia, esittelijä haluaisi ehdottaa 
EU:n väliaikaisia toimia koskevan tutkimuksen tilaamista, jolloin voitaisiin pohtia seuraavaa:  

(1) Miten nykyiset kansalliset järjestelmät toimivat käytännössä? Tutkimus voitaisiin rajoittaa 
koskemaan yhtä common law -maata ja edustavaa valikoimaa siviilioikeusmaita, joihin 
kuuluisi ainakin yksi itäeurooppalainen järjestelmä. 

(2) Miten nykyisiä järjestelmiä voitaisiin parantaa? Tätä varten tutkimuksessa pitäisi pyrkiä 
tarkastelemaan järjestelmiä EU:ssa ja sen ulkopuolella. 

(3) Millä alueilla voitaisiin hyötyä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisäämisestä? 
Tutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi yksilöidä puutteita järjestelmien väliaikaisten toimien 
saatavuudessa, verrattavissa olevia kustannuksia ja tehokkuutta sekä tilanteen mahdollista 
parantamiskelpoisuutta.

(4) Miten väliaikaiset määräykset voitaisiin integroida osaksi pankkijärjestelmän toimintaa? 
Pankit eivät yleensä ole asianomaisen kiistan osapuolia, ja väliaikaisia määräyksiä koskeva 
järjestelmä pitäisi suunnitella sellaiseksi, että se sopisi yhteen pankkitoiminnan kanssa. 

(5) Mitkä ovat mahdolliset vaikutukset tietosuojasäännöksiin, lakisääteisiin vaatimuksiin ja 
luottamuksellisuuteen? Voisiko esimerkiksi tietojen julkistaminen aiheuttaa sääntelyongelmia 
toisessa jäsenvaltiossa olevalle ulkopuoliselle taholle?

(6) Oikeudenmukaisuus ulkopuolisia tahoja (kuten omaisuuden tai tietojen haltijoita) kohtaan, 
jotka eivät ole asianomaisen kiistan osapuolia, mutta joihin väliaikainen määräys saattaa 
vaikuttaa. (Voisiko esimerkiksi määräyksen noudattaminen johtaa mahdollisesti 
oikeustoimiin?)

(7) Millä komission järjestelmällä on parhaat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi 
jäsenvaltioissa?
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