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Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tukholman ohjelman1 vuonna 2010. Ohjelman tarkoituksena on 
asettaa tiettyjä tavoitteita ja saavuttaa ne ennen ohjelman päättymistä vuonna 2014 vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiseksi. Tämä johtuu siitä, että Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen on entistä tärkeämpää varmistaa, että Euroopan kansalaiset 
näkevät päivittäisessä elämässään Euroopan unionin tuomat käytännön hyödyt, ja tässä 
tarkoituksessa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella on erityisen tärkeä merkitys.

Parlamentti ilmaisi alustavan kantansa Tukholman ohjelmaan 25. marraskuuta 20092

ohjelmasta yleisesti antamassaan päätöslauselmassa ja 23. marraskuuta 20103 ohjelman 
yksityis-, kauppa- ja perheoikeuteen sekä kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvistä 
näkökohdista antamassaan päätöslauselmassa. Komissio laati toimintasuunnitelman 
Tukholman ohjelman toteuttamiseksi 20. huhtikuuta 20104.

Nyt kun vuosina 2010–2014 toteutettavassa Tukholman ohjelmassa on päästy yli puolivälin, 
oikeudellisten asioiden valiokunta, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunta sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta ovat päättäneet 
arvioida tähän asti tapahtunutta edistymistä määrittääkseen ne toimenpiteet, jotka on vielä 
toteutettava, sekä mahdolliset prioriteetit Tukholman ohjelman seuraajaa varten.

Tässä työasiakirjassa keskitytään ohjelman täytäntöönpanoon niillä alueilla, jotka kuuluvat 
oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan ja joiden esittelijä on Luigi Berlinguer. 
Valiokunnassa ja muiden asiaa käsittelevien valiokuntien kanssa käydyn keskustelun jälkeen 
kyseisten kolmen valiokunnan yhteisesittelijät antavat yleisen mietintöluonnoksen Tukholman 
ohjelman väliarvioinnista.

Kuten 23. marraskuuta 2010 annetussa päätöslauselmassa todetaan, Tukholman ohjelman 
yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevat toimenpiteet 
voidaan jakaa neljään pääalaan: yksityis-, kauppa- ja perheoikeuteen sekä kansainväliseen 
yksityisoikeuteen.

1. Yksityisoikeus

Yksityisoikeuden alalla ehdotetut toimenpiteet ovat liittyneet sekä aineelliseen 
yksityisoikeuteen että siviiliprosessioikeuteen.

1.1. Aineellinen yksityisoikeus

Yksi suurimmista onnistumisista aineellisen yksityisoikeuden alalla on ollut perintöasioita 
koskevan asetuksen5 hyväksyminen. Komission vuonna 2009 antaman ehdotuksen 
mukaisesti ja useita vuosia kestäneiden keskustelujen jälkeen päästiin vuonna 2012 
tyydyttävään ratkaisuun Kurt Lechnerin ollessa esittelijänä. Tämä on erittäin tärkeä säädös 

                                               
1 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, 
toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta 
(EUVL 201, 27.7.2012, s. 107).
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Euroopan kansalaisille, koska se tarkoittaa, että henkilöön, jolla on omaisuutta useassa 
jäsenvaltiossa, sovelletaan vain yhden jäsenvaltion perintöasioita koskevaa lainsäädäntöä, ja 
jos kyseinen henkilö asuu toisessa jäsenvaltiossa, hän voi vieläpä valita, että asiassa 
sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jonka kansalainen hän on.

Sopimusoikeuden alalla komissio ehdotti toimintasuunnitelmassaan sääntöjä, joista 
muodostettaisiin vaihtoehtoinen sopimusoikeuden 28. järjestelmä, jolla helpotetaan 
rajatylittävää kaupankäyntiä erityisesti pk-yritysten kannalta. Yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia koskeva säädösehdotus esitettiin vuonna 2011, ja se on tällä hetkellä 
valiokunnan käsittelyssä Klaus-Heiner Lehnen ja Luigi Berlinguerin toimiessa 
yhteisesittelijöinä. Vielä ei ole selvää, milloin ehdotus hyväksytään säädökseksi, sillä avoimia 
kysymyksiä on vielä paljon.

Vieläkin olennaisempi merkitys tavallisille kansalaisille on ehdotetuilla toimenpiteillä, joilla 
helpotetaan julkisten asiakirjojen ja väestörekisteriasiakirjojen tunnustamista toisessa 
jäsenvaltiossa, sillä näiden asiakirjojen automaattisen tunnustamisen puuttuminen on 
kansalaisten mainitsema suurin käytännön este vapaalle liikkuvuudelle. Tällä hetkellä on 
vireillä kaksi ehdotusta: toinen niistä on julkaistu huhtikuussa 2013 ja koskee luopumista
julkisia asiakirjoja koskevista muodollisuuksista (muun muassa apostille-todistukset, 
laillistaminen, käännösten oikeaksi todistaminen), ja toinen, joka on määrä hyväksyä vuoden 
2013 loppuun mennessä, koskee väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten vastavuoroista 
tunnustamista (rajattu koskemaan tiettyjä väestörekisteriasioita, kuten avioliittoa, 
nimenmuutoksia jne.). Parlamentti pitää kumpaakin näistä aloitteista äärimmäisen tärkeänä.

Muita heikommassa asemassa olevien aikuisten suojeleminen on ollut valiokunnan 
huolenaiheena jo pidemmän aikaa1, ja komissio ilmoitti toimintasuunnitelmassaan, ettei se 
ryhtyisi tämän osalta toimiin, koska on jäsenvaltioiden tehtävä päättää, liittyvätkö ne 
vuonna 2000 tehtyyn Haagin yleissopimukseen aikuisten kansainvälisestä suojelusta. Haagin 
konferenssin mukaan tämä yleissopimus on tullut voimaan vain kuudessa jäsenvaltiossa, ja 
että tämän lisäksi sen on allekirjoittanut seitsemän jäsenvaltiota2, jotka eivät ole vielä 
ratifioineet sopimusta. Tämän vuoksi on erityisen ikävää, ettei komissio ole vieläkään 
ryhtynyt laatimaan asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä vuonna 2008 annetun päätöslauselman 
päätelmistä huolimatta.

1.2. Siviiliprosessioikeus

Siviiliprosessin osalta valiokunnan suurena huolenaiheena on ollut siviiliprosessia koskevien 
yhteisen vähimmäisvaatimusten käyttöönotto, joka on osoitus pyrkimyksestä tarjota 
kansalaisille, jotka joutuvat kääntymään oikeusjärjestelmän puoleen, korkeatasoiset takuut 
EU:n oikeusalan tulostaulussa esitetyllä tavalla3. Komissio on ilmoittanut esittävänsä 
ehdotuksen vuonna 2014, mutta vielä ei ole selvää, onko kysymyksessä säädösehdotus.

                                               
1 Ks. 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 95 kohta ja 18. joulukuuta 2008 annettu päätöslauselma 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Komission tiedonanto ”EU:n oikeusalan tulostaulu: Tehokkaan oikeudenkäytön ja talouskasvun edistämisen 
väline”, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013.
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Erityisesti kuluttajien oikeuksien suojelemisen parantamiseksi parlamentti on vaatinut 
eurooppalaista aloitetta, jolla mahdollistetaan kollektiiviset oikeudenkäynnit1. Komissio 
lupasi 18. huhtikuuta 2012 antamassaan seurantaa koskevassa asiakirjassaan2 laatia 
vuonna 2012 lainsäädäntöaloitteen tai muun kuin lainsäädäntöaloitteen kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja koskevasta eurooppalaisesta kehyksestä, mutta vielä tätä aloitetta ei ole 
esitetty.

2. Kauppaoikeus

Kauppalain alalla komissio on antanut ehdotuksen tilivarojen turvaamismääräystä 
koskevaksi asetukseksi3, jolla estettäisiin velallisia välttämästä velvoitteidensa maksaminen 
rajatylittävässä pankkitilien ulosmittauksessa esiintyviä viiveitä hyödyntämällä. Esittelijä 
Raffaele Baldassarren tavoitteena on varmistaa, että sellaisten pankkitilien väliaikainen 
jäädyttäminen, joiden osalta turvaamismääräys on pantu vireille, tapahtuu mahdollisimman 
nopeasti, samalla kun kunnioitetaan puolustautumisoikeutta. Asian saattaminen päätökseen on 
vienyt odotettua kauemmin, mikä johtuu säädöksen kohteen monimutkaisuudesta, mutta 
säädöksen hyväksymisen odotetaan kuitenkin tapahtuvan pian.

Yhtiöoikeuden osalta komissio ei ole vielä noudattanut parlamentin pyyntöä4 antaa 
neljästoista yhtiöoikeusdirektiivi yhtiöiden kotipaikan rajatylittäviä siirtoja koskevasta vielä 
ratkaisua vailla olevasta kysymyksestä. Komissio katsoo, että vuonna 2012 toteutetun julkisen 
kuulemisen perusteella tällaiselle lainsäädännölle ei ole perusteita5.

Parlamentti esitti myös yksityistä eurooppayhtiötä koskevan pyynnön 23. marraskuuta 
20106 antamassaan päätöslauselmassa, mutta tämä tärkeä ehdotus tosiasiallisesti hylättiin 
vuonna 2009, koska katsottiin, että neuvostossa on mahdotonta saavuttaa yksimielisyyttä. 
Komissio ei ole ryhtynyt toimiin ottaakseen tämän ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi.

Komissio on antanut ehdotuksen maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen
muuttamisesta7. Kyseisen asetuksen muuttamisesta vastaava esittelijä on Klaus-Heiner, ja 
muuttamisen tarkoituksena on laajentaa asetuksen soveltamisalaa määrittelemällä 
’maksukyvyttömyysmenettelyt’ uudelleen siten, että niitä voidaan soveltaa suureen määrään 
tapauksia, sekä lisätä asetuksen toimivuutta tekemällä muutoksia toimivaltaa, 
sekundäärimenettelyn aloittamista ja useiden samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten 
maksukyvyttömyyttä koskeviin sääntöihin.

                                               
1 Ks. 2. helmikuuta 2012 annettu päätöslauselma (P7_TA(2012)0021), ja 25. marraskuuta 2009 annetun 
päätöslauselman 95 kohta.
2 SP(2012)160.
3 COM(2011)0445.
4 Ks. 2. helmikuuta 2012 annettu päätöslauselma (P7_TA(2012)0019), ja 23. marraskuuta 2010 annetun 
päätöslauselman 33 ja 34 kohta.
5 Ks. 18. huhtikuuta 2012 annettu seurantaa koskeva kertomus (SP(2012)260/2).
6 Päätöslauselman 33 ja 34 kohta.
7 COM(2012)0744.
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3. Perheoikeus

Rooma III -asetus1 avio- ja asumuseroon sovellettavasta laista (esittelijä Tadeusz Zwiefka) 
hyväksyttiin vuonna 2010 tiiviimmän yhteistyömenettelyn mukaisesti, ja nyt osallistuvia 
jäsenvaltioita on 15. Tämä on ainoa yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä 
koskeva säädös, jota voidaan jo soveltaa, ja siinä annetaan selkeät säännöt laista, jota 
sovelletaan aviosuhteen purkamiseen.

Tukholman ohjelmaan sisältyy myös aviovarallisuussuhteita2 ja rekisteröityjen 
parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia3 koskevan lainsäädännön 
hyväksyminen. Näissä säädöksissä säädetään toimivallasta, sovellettavasta laista sekä 
päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Näitä kahta asiaa käsitellään parhaillaan 
parlamentissa esittelijä Alexandra Theinin johdolla, ja ne on määrä hyväksyä tänä vuonna. 
Neuvosto tekee lopullisen päätöksen kuulemismenettelyssä.

Parlamentti on myös pyytänyt antamaan EU:n säädöksen kansainvälisestä adoptiosta4, koska 
monet perheet ovat ilmoittaneet kohdanneensa ongelmia tällä alalla toisessa jäsenvaltiossa 
tehtyjen päätösten tunnustamisessa. Komissio ei ole tehnyt asiaa koskevaa aloitetta.

Tukholman ohjelmassa ehdotetaan Bryssel II -asetuksen5 tarkistamista erityisesti siten, että 
asetus kattaisi vanhempainvastuuta koskevat päätökset. Komissio on ilmoittanut laativansa 
vuonna 2013 lainsäädäntöaloitteen korvatakseen ehdotuksen6, jonka se joutui vetämään pois 
vuonna 2002.
4. Yleinen kansainvälinen yksityisoikeus

Tärkein Tukholman ohjelmaan sisältyvä yleistä kansainvälistä yksityisoikeutta koskeva hanke 
oli Bryssel I -asetuksen7 tarkistaminen siten, että yksinkertaistetaan menettelyjä tuomioiden 
tunnustamiseksi toisessa jäsenvaltiossa ja etenkin kumotaan täytäntöönpanomenettely. 
Esittelijä Tadeusz Zwiefkan johdolla Bryssel I -asetuksen uudelleenlaatimisessa on päästy 
tyydyttävään tulokseen8 yksinkertaistamalla ja selventämällä tiettyjä rajat ylittävään 
tuomioiden täytäntöönpanoon liittyviä näkökohtia.

Hanke sellaisen kansainvälisiä tuomioita koskevan yleissopimuksen tekemiseksi, jolla 
pyrittäisiin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin alaisuudessa 
kansainvälisellä tasolla samanlaisiin tavoitteisiin kuin Bryssel I -asetuksella9, ei ole ollut niin 
                                               
1 Neuvoston asetus (EU) N:o 1259/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tiiviimmän yhteistyön 
toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla, EUVL L 343, 29.12.2010, s. 10.
2 COM(2011)0126.
3 COM(2011)0127.
4 Ks. 25. marraskuuta 2009 hyväksytyn päätöslauselman 95 kohta.
5 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja 
asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta, EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.
6 COM(2001)0505.
7 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).
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, 
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla (uudelleenlaadittu) (EUVL L 351, 30.12.2012, s. 1).
9 Ks. 23. marraskuuta 2010 annetun päätöslauselman 35 kohta.
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onnistunut kuin toivottiin. Neuvotteluja käydään edelleen, eikä niissä ole viime vuosina saatu 
mitenkään merkittävää edistystä aikaan.

Parlamentti oli myös kehottanut sisällyttämään Rooma II -asetukseen1 säännöksen, jolla 
säännellään yksityisyyden loukkauksesta sekä henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien 
loukkauksesta, myös kunnianloukkauksesta, johtuviin sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovellettavaa lakia. Tämä kehotus vahvistettiin uudelleen ja 
yksityiskohtaisemmin 10. toukokuuta 2012 annetussa päätöslauselmassa suosituksista 
komissiolle sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista annetun 
asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) muuttamisesta2, johon komissio ei vielä ole 
reagoinut rikkoen näin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista 
tehdyn puitesopimuksen 16 kohtaa3.

Toinen tärkeä mutta vielä toteutumaton säädös on asetus liikenneonnettomuuksiin 
liittyvistä vanhentumisajoista rajatylittävissä tilanteissa. Koska jäsenvaltioiden 
soveltamissa säännöissä on eroja, on usein hyvin vaikea varmistaa oikeuden toteutuminen 
näissä tapauksissa. Komissio yritti esittää ehdotuksen vuonna 2011, mutta sitä ei ole vielä 
ryhdytty käsittelemään.

Lopuksi, kun otetaan huomioon, että EU:n lainsäädäntö kansainvälisen yksityisoikeuden 
alalla on hyvin hajanaista, koska alakohtaisia eri näkökohtia koskevia lainsäädäntöasiakirjoja 
on suhteellisen suuri määrä, parlamentti on kehottanut hyväksymään kansainvälisen 
yksityisoikeuden eurooppalaisen säännöstön4. Tämän tavoitteena olisi eri aloja koskevien 
kansainvälisen yksityisoikeuden säännösten yhdenmukaistaminen ja samalla sen 
varmistaminen, ettei säännöissä ole aukkoja.

5. Yleistavoitteet yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön alalla

Jotta yksittäisten säädösten lisäksi voidaan saavuttaa muutkin Tukholman ohjelman 
monenlaiset tavoitteet, on tärkeää varmistaa, että oikeussuojakeinot ja EU:n lainsäädäntö ovat 
riittävällä tavalla kaikkien sidosryhmien saatavilla.

Yksi tärkeä toimenpide on se, että kehitetään edelleen sähköiseen oikeudenkäyttöön liittyviä 
hankkeita5, joiden avulla oikeudelliset tiedot ja oikeussuojakeinot ovat suoraan kansalaisten 
saatavilla, tarjoamalla olennaisia tietoja verkossa ja mahdollistaen tiettyjen hakemusten 
tekeminen etänä tietokoneen avulla. Tässä asiassa on saatu jo jonkin verran edistystä aikaan, 
mutta se ei vielä riitä.

Eurooppalainen oikeusalan koulutus on erittäin tärkeää sellaisen eurooppalaisen 
oikeuskulttuurin luomiseksi, jossa keskinäisen tunnustamisen menettelyt voivat kukoistaa6. 
Euroopan juridisessa koulutusverkostossa ja eurooppaoikeuden akatemiassa tehtävä työ on 

                                               
1 Ks. 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 95 kohta.
2 P7_TA(2012)0200.
3 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
4 Ks. 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 95 kohta.
5 Ks. 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 107, 108, 109 ja 110 kohta.
6 Ks. 25. marraskuuta 2009 annetun päätöslauselman 105 ja 106 kohta sekä 23. marraskuuta 2010 annetun 
päätöslauselman 5 ja 13 kohta.
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tässä mielessä erittäin tärkeää. Tuomareiden ja oikeusalan ammattilaisten kouluttamista 
koskeva komission pilottiohjelma on nyt vihdoin käynnistetty1.

6. Päätelmät

Tämä lyhyt yleiskatsaus yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä koskevassa 
Tukholman ohjelmassa saavutettuun edistymiseen osoittaa, että muutamia hyvin lupaavia 
säädöksiä on hyväksytty mutta vaalikausien ja täytäntöönpanokausien pituuden vuoksi tästä 
lainsäädännöstä sovelletaan vielä hyvin pientä osaa. Lainsäätäjien käsiteltävänä on vielä 
merkittävä määrä säädösehdotuksista. Nyt vuosi ennen vuonna 2014 pidettäviä vaaleja ja 
suunniteltua Tukholman ohjelman päättymistä on kuitenkin todettava, että huomattavan 
monessa tapauksessa komissio ei ole vielä esittänyt ehdotusta. Myös se, ettei komissio ole 
tarttunut komission ehdotuksia koskeviin parlamentin ideoihin, on todellinen pettymys.

                                               
1 EUVL S 132, 12.7.2012, 218282.


