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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa 
asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa
(2008/2180(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä 
yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden 
vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1206/2001 soveltamisesta (KOM(2007)0769),

– ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/20011,

– ottaa huomioon Haagin konferenssin meneillään olevan työn siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa ulkomailla tapahtuvaa todisteiden vastaanottamista 
koskevan 18. maaliskuuta 1970 annetun Haagin yleissopimuksen soveltamiseksi 
käytännössä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että todistusoikeus on arkaluontoinen asia monissa jäsenvaltioissa ja että 
se voi silloin tällöin herättää jopa perustuslaillisia kysymyksiä, 

B. ottaa huomioon, että asetuksella (EY) N:o 1206/2001 pyritään parantamaan, 
yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan tuomioistuinten välistä yhteistyötä siviili- ja 
kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa,

C. ottaa huomioon, että asetuksella on suurelta osin saavutettu sen tavoite: yhteistyötä on 
yksinkertaistettu tuomioistuinten välisellä suoralla viestinnällä ja standardilomakkeita 
käyttämällä,

D. ottaa huomioon, että komissio on pyrkinyt varmistamaan, että oikeusalalla toimivat 
henkilöt tuntevat asetuksen paremmin, jakamalla 50 000 kopiota käsikirjasta vuoden 
2006 lopussa / vuoden 2007 alussa,

E. ottaa huomioon, että komissio katsoo kuitenkin, että "on myös suuri määrä tapauksia", 
joissa 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika todisteiden 
vastaanottamista koskevien pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että "joissakin tapauksissa 
aikaa tarvitaan jopa yli kuusi kuukautta";

F. ottaa huomioon, että huomattavasti vähemmällä kuin puolella jäsenvaltioista on 
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käytettävissään videokonferenssilaitteet ja että komissio toteaa, että nykyaikaisia 
viestintävälineitä "edelleen käytetään varsin harvoin",

1. yhtyy komission näkemykseen siitä, että asetusta ei toistaiseksi tarvitse tarkistaa 
komission kertomuksen pohjalta; 

2. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden olisi ponnisteltava lujemmin 
saattaakseen asetuksen tuomarien ja oikeusalalla toimivien henkilöiden tietoon 
jäsenvaltioissa ja kannustaakseen siten tuomioistuinten välisiin suoriin yhteyksiin, koska 
on osoittautunut, että asetuksen 17 artiklassa säädetyllä todisteiden välittömällä 
vastaanottamisella voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista, 
ilman että siitä aiheutuu erityisongelmia; 

3. katsoo, että on tärkeää muistaa, että asetuksessa tarkoitetuilla keskuselimillä on edelleen 
tärkeä tehtävä niiden tuomioistuinten toiminnan valvonnassa, jotka ovat vastuussa 
asetuksen mukaisten pyyntöjen käsittelystä sekä syntyvien ongelmien ratkaisemisesta; 
toteaa, että Euroopan oikeudellinen verkosto voi auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita 
keskuselimet eivät ole ratkaisseet, ja että turvautumista keskuselimiin voitaisiin vähentää, 
jos pyyntöjä esittävien tuomioistuinten tietoisuutta asetuksesta lisättäisiin; katsoo, että 
keskuselinten antama apu voi olla ratkaisevan tärkeää pienille paikallistuomioistuimille, 
jotka joutuvat ensimmäistä kertaa ratkaisemaan rajat ylittävään todisteiden 
vastaanottamiseen liittyvää ongelmaa;

4. kannattaa viestintätekniikan ja videokonferenssien laajaa käyttöä yhdistettynä turvalliseen 
sähköpostijärjestelmään, josta olisi vähitellen tultava tavanomainen keino todisteiden 
vastaanottamista koskevien pyyntöjen välittämiseen; panee merkille, että jotkut 
jäsenvaltiot mainitsivat Haagin konferenssin lähettämiin kyselyihin antamissaan 
vastauksissa videoyhteyksien yhteensopivuudessa ilmenevistä ongelmista, ja katsoo, että 
tämä asia olisi otettava esiin Euroopan sähköisen oikeudenkäytön strategiassa;  

5. katsoo, että se tosiasia, että vähemmällä kuin puolella jäsenvaltioista on käytettävissään 
videokonferenssilaitteet ja että komissio toteaa, että nykyaikaisia viestintävälineitä 
"edelleen käytetään varsin harvoin" vahvistavat parlamentin oikeudellisten asioiden 
valiokunnan äskettäin suosittelemien Euroopan sähköisen oikeudenkäytön strategiaa 
koskevien suunnitelmien oikeutuksen;

6. katsoo, että sähköisen oikeudenkäytön strategian yhteydessä olisi toteutettava toimia 
tuomioistuinten auttamiseksi täyttämään rajat ylittävään todisteiden vastaanottamiseen 
laajentuneessa Euroopan unionissa liittyvät kääntämistä ja tulkkausta koskevat pyynnöt; 

7. panee huolestuneena merkille komission havainnon, että "on myös suuri määrä 
tapauksia", joissa asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika 
todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että "joissakin 
tapauksissa aikaa tarvitaan jopa yli kuusi kuukautta"; onnittelee uusia jäsenvaltioita siitä, 
että ne pyrkivät täyttämään tämän vaatimuksen, ja katsoo, että paras tapa varmistaa, että 
pyyntöjen täyttämiselle asetettua 90 päivän määräaikaa noudatetaan, on, että 
jäsenvaltioiden oikeusministerit edistävät käsikirjan jakelua niiden 50 000 kopion lisäksi, 
jotka jaettiin vuoden 2006 alussa / vuoden 2007 lopussa;
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8. kehottaa komissiota antamaan muun muassa sähköisen oikeudenkäytön strategian 
yhteydessä käytännön tukea niille toimille, jotka se katsoo tarpeellisiksi asetukseen 
sisältyvien mahdollisuuksien käyttämiseksi siviilioikeuden parantamiseen kansalaisten, 
yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja tuomarien hyväksi;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille;
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PERUSTELUT

Asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisesta annetusta komission kertomuksesta käy ilmi, että 
asetuksella on suurelta osin saavutettu sen tavoite todisteiden vastaanottamisen 
yksinkertaistamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.   Tämä ei ole huono saavutus 
ottaen huomioon todistusoikeuden arkaluontoisuuden ja merkittävät erot jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä. 

Esittelijä katsoo, että tehokkuuden lisäämiseksi sekä ajan ja rahan tuhlauksen välttämiseksi 
olisi edistettävä tuomioistuinten välisiä suoria yhteyksiä ja täysimääräistä yhteistyötä. 
Esittelijä haluaa kuitenkin painottaa, että keskuselimillä on edelleen tärkeä tehtävä, samalla 
kun Euroopan oikeudellinen verkosto voi osaltaan auttaa.

Esittelijä arvostaa komission ponnisteluja asetusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja 
katsoo, että jäsenvaltioiden on vielä tehtävä enemmän auttaakseen kansallisia tuomioistuimia 
noudattamaan asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettua 90 päivän määräaikaa. Esittelijän 
mielestä osa ongelmista voitaisiin ratkaista antamalla tuomareille enemmän koulutusta.

Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että olisi käytettävä enemmän tietotekniikkaa, erityisesti 
turvallisia sähköpostiyhteyksiä ja videokonferensseja. Komission kertomuksesta käy ilmi, että 
ainoastaan kolmentoista jäsenvaltion tuomioistuimet hyväksyvät sähköpostitse tehdyt pyynnöt 
ja että kaksi jäsenvaltiota ei hyväksy edes faksilla lähetettyjä pyyntöjä. Vain yhdentoista 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on käytettävissään videokonferenssilaitteet. Esittelijä pitää 
myönteisinä sähköisen oikeuden (e-Justice) ohjelmassa toteutettavia tätä asiaa koskevia 
toimia ja kiinnittää huomiota oikeudellisten asioiden valiokunnan äskettäin laatimaan 
sähköistä oikeutta koskevaan mietintöön.

Esittelijä ei pidä asetuksen N:o 1206/2001 tarkistamista tarpeellisena nykytilanteessa.
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