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verkoston perustamisesta annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman soveltamisesta

1. Euroopan unionin oikeusministeriöiden lainsäädännöllisen yhteistyön verkosto perustettiin 

neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 

päätöslauselmalla1. Komissio lupasi 28. marraskuuta 2008 pidetyssä neuvoston istunnossa, 

jossa päätöslauselma annettiin, tukevansa verkostoa kaikin tavoin ja mahdollisuuksien 

mukaan myös taloudellisesti.

2. Mainitun päätöslauselman 16 kohdan mukaisesti neuvosto tarkastelee tämän 

päätöslauselman soveltamista uudelleen viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen 

antamisesta.

3. Puheenjohtajavaltio on laatinut selvitysehdotuksen yhteistyössä Ranskan oikeusministeriön 

kanssa, joka toimii tällä hetkellä verkoston hallinnoijana.

  
1 EUVL C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. OSA-neuvokset ovat tarkistaneet selvitysehdotuksen tekstin kokouksessaan 17. lokakuuta 

2011. Liitteessä esitetään kokouksen päätteeksi laadittu teksti, joka sisältää joitakin 

puheenjohtajavaltion ehdotuksia.

5. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään tarkastelemaan tekstiä, jotta OSA-neuvosto voisi 

hyväksyä selvityksen istunnossaan 27. ja 28. lokakuuta 2011.

___________________________
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LIITE

(Ehdotus)

SELVITYS

Euroopan unionin oikeusministeriöiden

lainsäädännöllisen yhteistyön verkoston perustamisesta annetun 

neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 

päätöslauselman soveltamisesta

Yhteenveto

1. Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antoivat 

28. marraskuuta 2008 päätöslauselman Euroopan unionin oikeusministeriöiden 

lainsäädännöllisen yhteistyön verkoston perustamisesta1.

2. Verkoston tavoitteena on edistää toisten jäsenvaltioiden lakien parempaa ymmärtämistä, 

mikä taas parantaa osaltaan keskinäistä luottamusta ja edistää keskinäisen tunnustamisen 

periaatteen täytäntöönpanoa.

3. Verkoston tarkoituksena on parantaa tietojenvaihtoa voimassa olevasta lainsäädännöstä, 

oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmistä sekä tärkeimmistä oikeusalan uudistushankkeista 

erityisesti siviili- ja rikosoikeuden aloilla. Verkosto mahdollistaa myös sen, että 

oikeusministeriöt voivat toteuttaa yhdessä vertailevan oikeuden tutkimuksia lainsäädännön 

tai oikeustieteen ajankohtaisista kysymyksistä muun muassa paremman käsityksen 

saamiseksi Euroopan unionin oikeuden täytäntöönpanosta.

  
1 EUVL C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. 25 jäsenvaltiota on nimennyt päätöslauselman 4 kohdan mukaisesti kansallisia 

yhteyshenkilöitä ja toimittanut päätöslauselman 5 kohdan mukaisesti hallinnoijalle vaaditut 

yhteystiedot 1. Yhteyshenkilöiden verkoston viimeisimmässä kokouksessa kesäkuussa 2011 

Saksa ilmoitti aikeestaan liittyä verkostoon2 1. tammikuuta 2012 alkaen.

5. On järjestetty kolme yhteyshenkilöiden kokousta: 19. kesäkuuta 2009 Pariisissa, 

28. kesäkuuta 2010 Madridissa ja 27. kesäkuuta 2011 Budapestissä.

6. Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeusministeriöitä edustavat yhteyshenkilöt hyväksyivät 

Pariisissa 19. kesäkuuta 2009 järjestetyssä verkoston perustamiskokouksessa verkoston 

sisäiset suuntaviivat toimintansa käytännön järjestelyistä, myös kieliasioista. Suuntaviivat 

tulivat voimaan päivänä, jona ne hyväksyttiin. Ranska nimettiin tuolloin verkoston 

hallinnoijaksi.

7. Sitten verkoston yhteyshenkilöiden Madridissa kesäkuussa 2010 järjestetyn toisen 

kokouksen Euroopan komissio on osallistunut yhteyshenkilöiden kokouksiin tarkkailijana.

8. Ranskan oikeusministeriö on perustanut verkoston internetsivuston, joka aloitti toimintansa 

28. kesäkuuta 2010. Verkosto valmistelee internetsivuston toista versiota osoitteessa

http://legicoop.eu.

  
1 Vaaditut yhteystiedot sisältävät seuraavaa: a) yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden suku- ja 

etunimi sekä virka-asema; b) kunkin yhteyshenkilön kielitaito; sekä c) tiedot 
yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden käytössä olevista viestintäkeinoista, mukaan lukien 
täsmälliset (puhelin)numerot, (sähköposti)osoitteet jne.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Verkoston hallinnoijan laatimien vuotuisten toimintakertomusten mukaan tiedonvaihto on 

jatkuvasti lisääntynyt. Verkoston ensimmäisenä toimintavuotena (kesäkuu 2009 – kesäkuu 

2010) 17 maata esitti 113 tietopyyntöä. Näihin pyyntöihin annettiin 634 vastausta.

10. Tämä määrä kasvoi seuraavana vuonna (heinäkuu 2010 – kesäkuu 2011) 129:llä 

tietopyynnöllä ja 797:llä vastauksella. 242 pyyntöä esitettiin verkoston toiminnan alkamisen 

kesäkuussa 2009 ja 23. kesäkuuta 2011 välillä. Näihin pyyntöihin annettiin 1 431 vastausta.

Nämä luvut vahvistavat vuoden 2008 neuvoston päätöksen taustalla olevat perustelut, 

vaikkakin olisi toivottavaa, että useammat jäsenvaltiot vastaisivat pyyntöihin.

11. Oli selvästi olemassa tarvetta lisätä keskinäistä tietämystä jäsenvaltioiden tuomioistuin- ja 

oikeusjärjestelmistä ja niiden lainsäädännöstä sekä tiedonvaihdolle lainsäädännön 

uudistushankkeista ja EU:n säännösten saattamisesta osaksi kansallisia oikeusjärjestelmiä. 

Verkosto on täyttänyt tämän aukon ainakin osaksi ja edistänyt siten eurooppalaisen 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamista.

12. Verkosto ei ole oikeushenkilö. Tällä hetkellä sitä ohjaa Ranskan oikeusministeriöstä oleva 

hallinnoija, joka on nimeämisestään lähtien varmistanut verkoston toiminnan käytännössä, 

hallinnollisen ja teknisen toiminnan, huollon sekä ripeän kehittämisen.

Päätelmät

13. Verkosto on osoittautunut hyödylliseksi oikeusjärjestelmiä koskevan tiedon vaihtovälineeksi 

ja auttanut parantamaan eurooppalaisten oikeudellisten välineiden saattamista osaksi 

kansallisia järjestelmiä sekä edistänyt suuria oikeudellisia uudistuksia jäsenvaltioissa.
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14. Verkoston vahvistamisen ja kehittymisen (…) varmistamiseksi voitaisiin harkita uusia 

sisäisiä suuntaviivoja käytännön järjestelyistä tai tarvittaessa uutta neuvoston 

päätöslauselmaa tai muuta välinettä. Merkittäviä parannuksia on jo ehdotettu, muun 

muassa olisi pyrittävä varmistamaan, että

· pyynnöt laaditaan selvemmin ja täsmällisemmin

· vastausten antamiselle asetetut määräajat ovat kohtuullisia samalla kun 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota kiireellisiin tapauksiin, joissa jäsenvaltioita 

pyydetään vastaamaan lyhyessä määräajassa

· entistä useammat jäsenvaltiot vastaavat pyyntöön, vaikka vastaaminen onkin 

vapaaehtoista

· saatavilla olevat tiedot käytetään paremmin hyödyksi ja

· verkoston tieto- ja viestintätekniikkaa mukautetaan jatkuvasti nykyaikaisten 

standardien mukaiseksi.

15. Verkoston toimivuus riippuu tietopyyntöihin vastaavien kansallisten yhteyshenkilöiden 

osallistumisesta. Sen vuoksi on tärkeää pohtia tapoja kansallisten yhteyshenkilöiden 

työn helpottamiseksi. Verkoston toiminnan seurannasta ja säännöllisistä (automaattisista) 

tilastollisista raporteista verkoston hallinnoijalta kansallisille yhteyshenkilöille saattaisi olla 

apua tältä osin.

16. Lakien laatimisvaiheessa verkoston toiminta on jossakin määrin samanlainen kuin N-Lexin 

tehtävä julkaista unionin välineiden täytäntöönpanoa koskevat kansalliset lait. Voitaisiin 

pohtia, miten nämä kaksi vaihetta, lainsäädäntö ja julkaiseminen, voitaisiin koordinoida 

molempien hyödyksi ottaen huomioon, että verkostossa vaihdettavia keskeisimpiä 

tietoja ei ole tarkoitettu laajalle yleisölle. Julkaisemista voitaisiin kuitenkin suunnitella 

vertailevan oikeuden tutkimuksia varten. Tätä varten on jo käynnistetty verkoston ja 

EU:n julkaisutoimiston välinen kumppanuus.
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17. Verkoston ja sen toiminnan tunnettuisuuden ja verkoston keräämien tietojen 

saatavuuden parantamiseksi olisi toivottavaa, että verkoston verkkosivusto 

yhdistettäisiin Euroopan oikeusportaaliin.

18. Kolmessa vuodessa perustamisensa jälkeen verkostosta on tullut erityispiirteidensä vuoksi 

erittäin arvostettu EU:n väline. Sen lisäksi, että verkosto käyttää oikeudellisten tietojen 

käsittelyssä uusinta teknologiaa, sen vahvuutena on myös se, että se nojautuu 

jäsenvaltioiden julkishallinnon kokeneisiin oikeudellisiin asiantuntijoihin, jotka usein 

vastaavat tottuneesti EU:n lainsäädännön välineiden neuvottelemisesta, kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamisesta ja täytäntöönpanosta.

19. Voidakseen jatkaa hyödyllisten tehtäviensä toteuttamista verkosto tarvitsee vakautta.

Vankka rahoitusperusta verkoston päivittäiselle toiminnalle lisäisi sen vakautta ja 

toiminnan tehokkuutta. Verkostolle voitaisiin myös harkita uutta oikeudellista 

muotoa, johon liittyisi oikeushenkilöys, erityisesti jos tästä olisi etua rahoituksen 

saamiseksi muista lähteistä kuin jäsenvaltioiden maksuosuuksista, joiden tulisi säilyä 

vapaaehtoisina. Verkoston olisi joka tapauksessa säilytettävä joustava ja 

yksinkertainen hallintonsa, joka on johtanut sen menestymiseen ja edistää sitä 

tulevaisuudessa.

(aik. 15, 20 ja 21 kohdat on poistettu)

________________________


