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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1.1

Εισαγωγή

Στις 28 Μαΐου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση αριθ. 2001/470/ΕΚ, σχετικά µε τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις µεταξύ
των κρατών µελών εξαιρουµένης της ∆ανίας (στο εξής «η απόφαση»)1 που εφαρµόζεται από
την 1η ∆εκεµβρίου 2002.
Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις (στο
εξής «το δίκτυο») ξεκίνησε από την ιδέα ότι η προοδευτική εφαρµογή ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα απαιτούσε τη βελτίωση, την απλοποίηση και την
επιτάχυνση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών. Το δίκτυο θα έπρεπε
επίσης να ευνοήσει την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο επίλυσης
διασυνοριακών διαφορών µέσω της προοδευτικής υλοποίησης ενός συστήµατος
πληροφοριών που προορίζεται για το κοινό.
Στις αρχές του 2008, το δίκτυο αριθµούσε 437 µέλη, που κατανέµονταν σε τέσσερις
κατηγορίες ήτοι 102 αρµοδίους επαφής, 140 κεντρικές αρχές (άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β), 12 δικαστικούς συνδέσµους και 181 άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές
υπεύθυνες όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την οργάνωση, την προεδρία και τη γραµµατεία των συνεδριάσεων
του δικτύου. Οι συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής διεξάγονται τουλάχιστον µία φορά ανά
εξάµηνο. Πραγµατοποιήθηκαν δέκα εννέα συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής µεταξύ 11ης
Φεβρουαρίου 2003 και 31ης Ιανουαρίου 2008, ήτοι κατά µέσο όρο τέσσερις φορές το έτος. Το
σύνολο των µελών του δικτύου συνεδριάζει κάθε έτος από το 2002.
1.2

Γενικό πλαίσιο της πρότασης και διαβουλεύσεις

Το άρθρο 19 της απόφασης προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά
µε την εφαρµογή της απόφασης που συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις
αναπροσαρµογής της απόφασης. Η έκθεση αυτή εξετάζει τα θέµατα πρόσβασης και
συµµετοχής των νοµικών επαγγελµάτων στις εργασίες του δικτύου, καθώς και της
ενδεχόµενης άµεσης πρόσβασης του κοινού στους αρµοδίους επαφής του δικτύου.
Η παρούσα πρόταση βασίζεται σε ευρείες διαβουλεύσεις διαφόρων ενδιαφεροµένων
παραγόντων ιδίως στο πλαίσιο του δικτύου. Για την προετοιµασία της προαναφερθείσας
έκθεσης, η Επιτροπή παράγγειλε µελέτη σχετικά µε τη λειτουργία του δικτύου (στο εξής «η
µελέτη»), που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ ∆εκεµβρίου 2004 και Μαΐου 20052.
Βασιζόµενη στη µελέτη αυτή και στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το 2004
στο πλαίσιο του δικτύου, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 16 Μαΐου 2006, έκθεση σχετικά µε την
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εφαρµογή της απόφασης3. Στην εν λόγω έκθεση που βασίζεται στο άρθρο 19 της απόφασης,
η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το δίκτυο είχε, γενικά, βελτιώσει τη δικαστική
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών.
Πάντως, η έκθεση αυτή αποκάλυψε την ύπαρξη ανεπαρκειών στη λειτουργία του δικτύου. Η
Επιτροπή σηµείωσε ότι το δίκτυο δεν ανέπτυξε όλες του τις δυνατότητες και ότι είναι
βασικής σηµασίας να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα για την εκπλήρωση των εργασιών του.
Ωστόσο, η Επιτροπή υπογράµµισε τη σηµασία του δικτύου ως βασικού µέσου για την
υλοποίηση ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης.
Ανταποκρινόµενο στην εν λόγω έκθεση της Επιτροπής, το Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη και
Εσωτερικές Υποθέσεις», της 19ης και 20ής Απριλίου 2007, ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά
µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο4.
1.3

Γενικός στόχος της πρότασης

Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να ενισχύσει το ρόλο του δικτύου κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών
µελών, και ειδικότερα την αποτελεσµατική και συγκεκριµένη εφαρµογή από τους δικαστές
και τους λοιπούς επαγγελµατίες νοµικούς των κοινοτικών πράξεων και των συµβάσεων που
ισχύουν µεταξύ των κρατών µελών. Στοχεύει επίσης να παγιώσει το ρόλο του δικτύου όσον
αφορά την αποτελεσµατική πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο
διασυνοριακών διαφορών.
Οι στόχοι αυτοί απορρέουν από την υλοποίηση του προγράµµατος της Χάγης «ενίσχυση της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που εκδόθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 20045, (εφεξής «πρόγραµµα της
Χάγης») που προβλέπει ότι πρέπει να καταβληθούν συµπληρωµατικές προσπάθειες για να
διευκολυνθεί στο µέλλον η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η δικαστική συνεργασία σε αστικές
υποθέσεις. Η πρόταση αναθεώρησης της απόφασης για τη σύσταση του δικτύου
περιλαµβάνεται στο σχέδιο δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την υλοποίηση
του προγράµµατος της Χάγης της 2ας Ιουνίου 20056.
Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι από την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη σύσταση του
δικτύου εκδόθηκαν, εφαρµόζονται ή θα εφαρµοστούν προσεχώς πολλές κοινοτικές πράξεις
στον τοµέα της αστικής δικαιοσύνης7. Η συγκεκριµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή όλων
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αυτών των πράξεων συνεπάγεται ενίσχυση του ρόλου του δικτύου, ιδίως για να
αντιµετωπιστεί η αναµενόµενη αύξηση των αιτήσεων πληροφοριών και συνεργασίας.
Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κοινοτικών και διεθνών πράξεων σχετικά µε το
εφαρµοστέο δίκαιο, το δίκτυο θα πρέπει προοδευτικά να αναπτύξει τις δραστηριότητες
συνδροµής στα δικαστήρια και στις λοιπές αρχές για την εφαρµογή του αλλοδαπού δικαίου.
Κατά συνέπεια, η πρόταση αυτή στοχεύει στο να προσφέρει στο δίκτυο ανανεωµένο νοµικό
πλαίσιο, αποτελεσµατικότερη οργάνωση και ενισχυµένα µέσα ώστε να του επιτραπεί να
επιβληθεί στο µέλλον, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ως ουσιαστικό µέσο
συνεργασίας µεταξύ όλων των παραγόντων της αστικής δικαιοσύνης.
2.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1

Νοµική βάση

Η νοµική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 61 στοιχείο γ) της συνθήκης, που
παρέχει στην Κοινότητα αρµοδιότητες προκειµένου να θεσπίζει µέτρα στον τοµέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 65, που
λαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, σύµφωνα µε τη
διαδικασία συναπόφασης την οποία διέπει το άρθρο 251 της συνθήκης.
Η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από αυτήν,
ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της δυνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [επίσης δεν εφαρµόζεται στο Ηνωµένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία, εκτός εάν εκφράσουν την επιθυµία, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.]
2.2

Αρχή της επικουρικότητας

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, ήτοι η ενίσχυση της δικαστικής
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και η αποτελεσµατική πρόσβαση στη
δικαιοσύνη των προσώπων που αντιµετωπίζουν διασυνοριακές διαφορές, δεν µπορούν να
υλοποιηθούν κατά τρόπο συντονισµένο και επαρκή από τα κράτη µέλη και κατά συνέπεια δεν
µπορούν να υλοποιηθούν παρά µόνο σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Η επιλογή µιας δεσµευτικής κοινοτικής πράξης, µε τη µορφή απόφασης,
αιτιολογείται από την αναγκαιότητα της ενιαίας εφαρµογής των διατάξεών της από όλα τα
κράτη µέλη ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι.
2.3

Αρχή της αναλογικότητας

Η προταθείσα απόφαση στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση κατά τρόπο συντονισµένο και
οµοιογενή της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών κατά κύριο λόγο µέσω ήδη
υπαρχουσών δοµών του δικτύου. Ιδίως δεν θίγει τους ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς
συνεργασίας στα κράτη µέλη όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως
δ) και βασίζεται στη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του δικτύου.
Η συµµετοχή των νοµικών επαγγελµάτων στο δίκτυο θα γίνει βάσει διορισµών εκ µέρους των
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κρατών µελών και θα συµβάλει στην ανάπτυξη των µέσων δράσης που βρίσκονται στη
διάθεση του δικτύου.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, η
παρούσα πρόταση απόφασης δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των
στόχων της.
3.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και
της Επιτροπής και στα οικονοµικά µέσα που προορίζονται για τη βελτίωση της δικαστικής
συνεργασίας µέσω της απόφασης 1149/2007/ΕΚ της 25ης Σεπτεµβρίου 2007, που θεσπίζει για
την περίοδο 2007-2013 το ειδικό πρόγραµµα «αστική δικαιοσύνη» στο πλαίσιο του γενικού
προγράµµατος «θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη». Ένας από τους ειδικούς στόχους του
προγράµµατος «αστική δικαιοσύνη» είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία του δικτύου. Για το
λόγο αυτό, η οικονοµική επίπτωση της διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου λαµβάνεται
υπόψη στο πολυετές κονδύλιο ύψους 109,3 εκατ. ευρώ που καθορίστηκε για το πρόγραµµα
«αστική δικαιοσύνη». Το πρόγραµµα εργασίας του 2007 σχετικά µε το πρόγραµµα «αστική
δικαιοσύνη» προέβλεψε ποσό ύψους 3,25 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και τη λειτουργία του
δικτύου. Το πρόγραµµα εργασίας του 2008, που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης,
προβλέπει ποσό ύψους 3,15 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και τη λειτουργία του δικτύου.
Όσον αφορά τις επιδοτήσεις δράσεων, χορηγείται προτεραιότητα από το πρόγραµµα εργασίας
στα σχέδια που επικεντρώνονται στη βελτίωση της γνώσης του δικτύου εκ µέρους των
δικαστών και των λοιπών νοµικών επαγγελµάτων, καθώς και στη βελτίωση της άρτιας
λειτουργίας των εθνικών σηµείων επαφής του δικτύου και της συνεργασίας µεταξύ αυτών και
των νοµικών επαγγελµάτων. Με ενδεικτικό προϋπολογισµό επιδοτήσεων των δράσεων 2007
ύψους 3.5 εκατ. ευρώ, το ποσό του 1 εκατ. ευρώ µπορεί να αφιερωθεί στη
συγχρηµατοδότηση εθνικών σχεδίων που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του
δικαστικού δικτύου.
4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
4.1

Η πρόσβαση των νοµικών επαγγελµάτων στις εργασίες του δικτύου

- Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
Η διάταξη αυτή στοχεύει να ανοίξει το δίκτυο στα νοµικά επαγγέλµατα που συµµετέχουν
άµεσα στη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.
Στην ενδεχόµενη συµµετοχή των νοµικών επαγγελµάτων στις εργασίες του δικτύου
προηγήθηκαν, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, εµπεριστατωµένες διαβουλεύσεις, τόσο
µε τα µέλη του δικτύου όσο και µε τα σχετικά επαγγέλµατα. Λαµβάνοντας υπόψη την έκβαση
των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή, στην έκθεσή της του Μαΐου 2006, συνιστούσε να
ανοίξει προοδευτικά το δίκτυο σε άλλους ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα που συµµετέχουν
στη λειτουργία της δικαιοσύνης. ∆εδοµένου ότι η πολιτική δίκη κατ'ουσία συνίσταται στην
εµφάνιση των διαδίκων ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών µελών, τα διάφορα νοµικά
επαγγέλµατα αποτελούν απαραίτητους παράγοντες της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές
υποθέσεις. Η συγκεκριµένη συµµετοχή µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία στη νοµική
πρακτική που ακολουθείται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσει τη
δυνατότητα στο δίκτυο να επιτύχει τους στόχους του.
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Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη ορίσει ως µέλη του δικτύου, τους εθνικούς συλλόγους
δικαστικών επιµελητών ή συµβολαιογράφων8.
Κατά την έννοια της παρούσας πρότασης, ως οικεία νοµικά επαγγέλµατα, νοούνται µόνο
εκείνα που συµµετέχουν άµεσα στη συγκεκριµένη εφαρµογή κοινοτικών και διεθνών
πράξεων στον τοµέα της αστικής δικαιοσύνης επ’ευκαιρία δικαστικών ή εξωδικαστικών
διαδικασιών όπως, για παράδειγµα, δικηγόροι και δικολάβοι, sollicitors ή barristers,
συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές.
Λαµβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό χαρακτήρα της σχέσης που υφίσταται µεταξύ των
ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και των πελατών τους, η οποία δεν πρέπει να επηρεάζει τη
λειτουργία του δικτύου ούτε να επηρεάζεται από τη συµµετοχή τους στο δίκτυο, η πρόταση
δεν προβλέπει την άµεση και ατοµική πρόσβαση στο δίκτυο των ασκούντων νοµικά
επαγγέλµατα. Μόνον οι επαγγελµατικοί σύλλογοι που εκπροσωπούν τα διάφορα νοµικά
επαγγέλµατα σε κάθε κράτος µέλος θα προσχωρούν στο δίκτυο ως µέλη δυνάµει του άρθρου
2 της απόφασης. Υπήρξε πράγµατι ευρεία συναίνεση κατά τις διαβουλεύσεις υπέρ του
ανοίγµατος του δικτύου στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα.
- Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, προσδιορίζεται ότι, εφόσον υπάρχουν σε ένα κράτος
µέλος περισσότεροι σύλλογοι που εκπροσωπούν ένα συγκεκριµένο νοµικό επάγγελµα, θα
επαφίεται στο συγκεκριµένο κράτος να διοργανώσει τη δέουσα εκπροσώπηση του
συγκεκριµένου επαγγέλµατος στο δίκτυο .
- Το άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, σχετικά µε τα καθήκοντα των αρµοδίων
επαφής, τροποποιήθηκε για να προβλέψει ότι οι αρµόδιοι επαφής τίθενται επίσης στη διάθεση
των αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (όργανα εκπροσώπησης
των νοµικών επαγγελµάτων), για τους ίδιους σκοπούς που ισχύουν για τις άλλες αρχές,
σύµφωνα µε λεπτοµέρειες που αποφασίζονται από κάθε κράτος µέλος.
4.2

Η παγίωση του νοµικού πλαισίου που αφορά τους αρµοδίους επαφής

Οι σχέσεις µεταξύ των αρµοδίων επαφής του δικτύου και των κεντρικών αρχών που
προβλέπονται στο άρθρο 6 συγκαταλέγονται µεταξύ των ερωτήσεων που αποτέλεσαν το
αντικείµενο αξιολόγησης του δικτύου. Αυτή η πτυχή της αναθεώρησης είναι βασική για τη
βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου από πολλές απόψεις.
- Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης τροποποιήθηκε για να προβλέψει ότι σε
περίπτωση που ένα κράτος µέλος διορίζει περισσότερους αρµοδίους επαφής, προσδιορίζει
µεταξύ αυτών έναν κύριο αρµόδιο επαφής. Αυτός ο κύριος αρµόδιος επαφής θα πρέπει να
αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στις δραστηριότητές του που αφορούν το δίκτυο, αποκλειοµένου
οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, κυρίως εκείνων που ασκούνται στο εσωτερικό του δικτύου
από τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) δ) (και νέο στοιχείο ε)) της παραγράφου 1.
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Πρόκειται για το Βέλγιο το οποίο έχει ορίσει το Chambre nationale des huissiers de justice (σύλλογος
δικαστικών επιµελητών) για τις ανάγκες του κανονισµού αριθ. 1348/2000 και, για τη Γαλλία, η οποία
έχει ορίσει το Conseil supérieur du notariat (σύλλογος συµβολαιογράφων) για τις ανάγκες της
σύµβασης της Χάγης για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη του 1980 και της
σύµβασης ∆ΕΠΚ (∆ιεθνής Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης) σχετικά µε την ανταλλαγή
πληροφοριών σε θέµατα κτήσης ιθαγένειας.
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Προβλέπεται ότι ένας δικαστής µπορεί να επικουρεί τον κύριο αρµόδιο επαφής, σε
περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος δικαστής, όπως ισχύει στην περίπτωση πολλών κρατών
µελών, δεδοµένου ότι αυτά διατηρούν την ελευθερία να διορίζουν οποιοδήποτε άλλο άτοµο
για να ασκεί τα καθήκοντα του αρµοδίου επαφής. Η συγκεκριµένη πρόταση θα διευκολύνει
την κυκλοφορία των πληροφοριών προς τα δικαστήρια, θα µειώσει τις ακόµα αισθητές
αναστολές που υπάρχουν µεταξύ των δικαστών έναντι του δικτύου και θα προσδώσει στους
αρµοδίους επαφής µεγαλύτερη νοµιµότητα έναντι του δικαστικού σώµατος.
4.3
Η αποστολή του δικτύου όσον αφορά την εφαρµογή του δικαίου ενός άλλου
κράτους µέλους
Τα καθήκοντα του δικτύου συµπληρώνονται προκειµένου να διαδραµατίσει µελλοντικά
βασικό ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση των δικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο του
αλλοδαπού δικαίου. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) τροποποιείται για να προβλέψει
ότι όταν εφαρµόζεται το δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους, τα δικαστήρια ή οι αρχές που
επιλαµβάνονται µπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο για να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε
το περιεχόµενο του εφαρµοστέου νόµου.
Προστίθεται µία δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α), η οποία
προβλέπει ότι οι αρµόδιοι επαφής θα οφείλουν στο εξής να χορηγούν στα δικαστήρια του
δικού τους κράτους µέλους πληροφορίες µε σκοπό να διευκολύνουν την εφαρµογή του
δικαίου ενός άλλου κράτους µέλους. Προς το σκοπό αυτό, ο αρµόδιος επαφής που δέχεται
ένα τέτοιο αίτηµα θα στηριχθεί σε όλες τις συνιστώσες του δικτύου στο κράτος µέλος του.
Για να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των αιτουσών αρχών, οι πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στην απάντηση δεν θα δεσµεύουν ούτε τις διάφορες παρεµβαίνουσες αρχές
του δικτύου ούτε το δικαστήριο που διατύπωσε το αίτηµα.
4.4

Οι σχέσεις µεταξύ αρµοδίων επαφής και κεντρικών αρχών

Προκειµένου να καταστεί πιο αποτελεσµατική η εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της
απόφασης, ένα νέο εδάφιο καθορίζει έναν ελάχιστο αριθµό συνεδριάσεων ανά έτος µεταξύ
των αρµοδίων επαφής του δικτύου και των κεντρικών αρχών σε κάθε κράτος µέλος. Είναι
πράγµατι ουσιαστικό να αναπτυχθούν τακτικές ανταλλαγές απόψεων και επαφές ανάµεσα σε
αυτές τις δύο κατηγορίες µελών του δικτύου στο εσωτερικό των κρατών µελών.
4.5

Η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των αρµοδίων επαφής

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 που αφορά τα καθήκοντα των αρµοδίων επαφής, προστέθηκε ένα
στοιχείο στ) για να προβλεφθεί ότι οι αρµόδιοι επαφής υποβάλλουν ανά διετία έκθεση
σχετικά µε τις δραστηριότητές τους.
- Το άρθρο 8, το οποίο αρχικά περιοριζόταν στα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται
από τους αρµοδίους επαφής, τροποποιήθηκε µε σκοπό την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων
δικαστικής συνεργασίας στο εσωτερικό του δικτύου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
ανακοινώθηκαν από ορισµένους αρµοδίους επαφής9, η µέση προθεσµία εξέτασης των
αιτήσεων ανερχόταν το 2007 σε επτά εργάσιµες ηµέρες. Όµως παρατηρούνται διαφορές
µεταξύ των αρµοδίων επαφής και σηµειώθηκαν αρκετά σηµαντικές καθυστερήσεις κατά την
εξέταση ορισµένων αιτήσεων. Βεβαίως, η παρέµβαση του δικτύου, σε σχέση µε
προϋπάρχουσες δοµές συνεργασίας, που ήταν κυρίως οι κεντρικές αρχές ή η διπλωµατική
9
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Στοιχεία που κοινοποιήθηκαν µόνο από 6 αρµοδίους επαφής του δικτύου.
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οδός, δικαιολογείται από την προστιθέµενη αξία που µπορεί να υπάρξει από την άποψη της
ταχύτητας και της εύκολης κυκλοφορίας των αιτήσεων.
Η Επιτροπή θα τηρεί ασφαλές ηλεκτρονικό µητρώο των ανταλλαγών δικαστικής συνεργασίας
µεταξύ των αρµοδίων επαφής µε βάση τις συνεισφορές τους. Η Επιτροπή θα µπορεί
τοιουτοτρόπως να παρέχει τακτικά στο δίκτυο στατιστικές σχετικά µε τις αιτήσεις δικαστικής
συνεργασίας. Αυτό θα επιτρέψει να βελτιωθεί η καταχώριση αιτήσεων στο µητρώο, να
συγκεντρωθούν αξιόπιστα και πλήρη δεδοµένα σχετικά µε τις αιτήσεις και µε τα σχετικά
ζητήµατα που εξετάζονται από το δίκτυο και να προσδιοριστεί ο ακριβής χαρακτήρας των
προβληµάτων και των σχετικών νοµικών πράξεων.
Το άρθρο 9 τροποποιείται για να επιτρέψει στα κράτη µέλη να αποστέλλουν έξι
αντιπροσώπους αντί των τεσσάρων στις συνεδριάσεις των αρµοδίων επαφής. Θα µπορούν
κατά συνέπεια να συµπεριλαµβάνουν στην αντιπροσωπεία τους περισσότερους δικαστές και
εµπειρογνώµονες, κατά τις θεµατικές συνεδριάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).
4.6

Η ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) συµπεριλαµβάνει την πραγµατική πρόσβαση των
πολιτών στη δικαιοσύνη µεταξύ των καθηκόντων και δραστηριοτήτων του δικτύου.
Πράγµατι, παρά το γεγονός ότι η αιτιολογική σκέψη 9 ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της
απόφασης ήταν η «πραγµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ατόµων που εµπλέκονται σε
διαφορές µε διασυνοριακή επίπτωση», η συγκεκριµένη προσπάθεια περιοριζόταν, σύµφωνα µε
την αιτιολογική σκέψη 14 και το άρθρο 3, στη δηµιουργία ενός συστήµατος πληροφόρησης
του κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το πρόγραµµα της Χάγης έδωσε έµφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη
δικαιοσύνη και, από το 2002, έχουν θεσπιστεί πολλές κοινοτικές πράξεις προς το σκοπό
αυτό10. Η παρούσα πρόταση θα επιτρέψει στο δίκτυο να θέσει πιο αποτελεσµατικά σε
εφαρµογή αυτές τις νέες νοµικές πράξεις.
Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 προστίθεται ένα νέο στοιχείο γ) α που προσδιορίζει ότι οι
αρµόδιοι επαφής θα ενηµερώνουν απευθείας το κοινό για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς
νοµικές πράξεις και για το εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών, δίνοντας βάρος στην
πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη στον τοµέα των αστικών υποθέσεων. Αυτό το καθήκον
θα ασκείται στο εξής απευθείας υπό την ευθύνη των αρµοδίων επαφής στα κράτη µέλη,
δηλαδή σε πλησιέστερο προς τον πολίτη επίπεδο.
Η διατύπωση του τίτλου III της απόφασης τροποποιείται για να συµπεριλάβει τη νέα
προτεραιότητα του δικτύου σχετικά µε την πληροφόρηση του κοινού.
Φάνηκε ότι µεσολαβούσαν εµπόδια, ιδιαίτερα από την άποψη των διαθέσιµων πόρων, όσον
αφορά την άµεση πρόσβαση του κοινού στους αρµοδίους επαφής του δικτύου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 19 της απόφασης. Η Επιτροπή προτείνει κατά συνέπεια στο άρθρο 13
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Πρόκειται ουσιαστικά για τις οδηγίες περί νοµικής βοήθειας και αποζηµίωσης των θυµάτων
εγκληµάτων και για τους κανονισµούς σχετικά µε τις ευρωπαϊκές διαδικασίες διαταγής πληρωµής και
τις διαδικασίες µικροδιαφορών. Οι διατάξεις αυτών των κανονισµών κάνουν ρητή αναφορά στο ρόλο
του δικτύου προκειµένου να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεών τους (άρθρο 28 και
άρθρο 24).
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α ότι, σε µια πρώτη φάση, οι αρµόδιοι επαφής πρέπει να καταστούν σταδιακά προσιτοί στο
κοινό στα κράτη µέλη απλά και µόνο µέσω της χρήσης των πλέον ενδεδειγµένων
τεχνολογικών µέσων. Αυτή η πρόταση θα επιτρέψει παρά ταύτα στο δίκτυο να θέσει
αποτελεσµατικά σε εφαρµογή αυτά τα νέα νοµικά µέσα έναντι του κοινού.
Η παράγραφος 4 στοιχείο β) του άρθρου 17 σχετικά µε το ρόλο της Επιτροπής στο σύστηµα
πληροφόρησης του δικτύου που προορίζεται για το κοινό τροποποιείται. Η Επιτροπή θα
εξασφαλίζει τη µετάφραση στις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Κοινότητας
πληροφοριών σχετικά µε διάφορα ζητήµατα κοινοτικού δικαίου και κοινοτικών διαδικασιών,
συµπεριλαµβανοµένης της κοινοτικής νοµολογίας, που εισάγονται στο σύστηµα
πληροφοριών κατ’εφαρµογή του άρθρου 14, καθώς και όλων των γενικών σελίδων του
συστήµατος. Εξάλλου, για λόγους κόστους-οφέλους, η Επιτροπή θα µεταφράζει στις ίδιες
γλώσσες, ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους, τα δελτία πληροφοριών που προβλέπονται
στο άρθρο 15. Η πείρα που έχει αποκτηθεί από το 2003 κατέδειξε πράγµατι ότι υπάρχει
απουσία διαθέσιµων πόρων στην αγορά για τη µετάφραση σε εύλογες προθεσµίες των
συγκεκριµένων δελτίων σε όλες τις γλώσσες. Αυτό το ζήτηµα θα πρέπει να συµπεριληφθεί
στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πρωτοβουλίας eJustice (ηλεκτρονική δικαιοσύνη) στο πλαίσιο
της οποίας θα προβλεφθούν µέτρα για να διευκολυνθούν οι µεταφράσεις των πληροφοριών
που προορίζονται για το κοινό.
4.7

Οι σχέσεις µε άλλα δίκτυα και ορισµένους διεθνείς οργανισµούς

Προστέθηκε ένα άρθρο 12 α προκειµένου να αποκατασταθούν σχέσεις ανταλλαγών και
συνεργασίας µεταξύ του δικτύου και των άλλων ευρωπαϊκών δικτύων που να διευκολύνουν
τη συνεργασία µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων ή την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Στην προαναφερόµενη έκθεσή της, η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να αναπτυχθούν οι
υφιστάµενες συνέργιες µεταξύ του δικαστικού δικτύου και του δικτύου Ευρωπαϊκών
Κέντρων Καταναλωτών (δίκτυο – ΕΚΚ) κατά τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα, για
παράδειγµα, σε έναν καταναλωτή, του οποίου η διαφορά δεν έχει µπορέσει να ρυθµιστεί στο
πλαίσιο του δικτύου ΕΚΚ, να επωφελείται της συγκεκριµένης βοήθειας του δικαστικού
δικτύου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η συγκεκριµένη πρόταση καθίσταται
ακόµα πιο απαραίτητη δεδοµένου ότι ο κανονισµός αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση
ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009.
Το εδάφιο 3 του συγκεκριµένου άρθρου προβλέπει ότι το δίκτυο µπορεί να προβαίνει σε
ανταλλαγές µε τα άλλα δίκτυα δικαστικής συνεργασίας που έχουν δηµιουργηθεί από τρίτα
κράτη, καθώς και µε τους διεθνείς οργανισµούς που αναπτύσσουν τη δικαστική συνεργασία.
Αυτό ισχύει για παράδειγµα για το λατινοαµερικανικό δικαστικό δίκτυο διεθνούς
συνεργασίας (IberRed)11 στο οποίο συµµετέχουν η Ισπανία και η Πορτογαλία αλλά θα
µπορούσε να αφορά και άλλα περιφερειακά δικαστικά δίκτυα. Μεταξύ των διεθνών
οργανισµών στους οποίους αναφέρεται το συγκεκριµένο άρθρο θα µπορούσε να
συµπεριλαµβάνεται η Συνδιάσκεψη της Χάγης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην οποία
προσχώρησε η Κοινότητα τον Απρίλιο του 2007.
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4.8

Θέση του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας

11

Το δίκτυο IberRed, που δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2004, είναι µία διάρθρωση που αποτελείται
από τους αρµοδίους επαφής 23 λατινοαµερικανικών χωρών, των οποίων στόχος είναι η βελτίωση της
δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και η ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας µεταξύ
αυτών των χωρών.
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Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δε συµµετέχουν στη συνεργασία που αφορά θέµατα
που υπάγονται στον τίτλο IV της συνθήκης εκτός εάν εκφράσουν την επιθυµία, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσµεύεται από αυτήν
ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της δυνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Παρά ταύτα, θεσπίστηκε ένα νέο άρθρο 11α για
να καθιερώσει µία πρακτική σύµφωνα µε την οποία η ∆ανία θα µπορούσε να συµµετέχει υπό
την ιδιότητα του παρατηρητή στις συνεδριάσεις του δικτύου, παρά το γεγονός ότι δεν
συµµετέχει στην εφαρµογή της απόφασης. Από την 1η Ιουλίου 2007 έχει τεθεί σε εφαρµογή
η συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και της ∆ανίας, η οποία επεκτείνεται στο συγκεκριµένο
κράτος µέλος τις διατάξεις των δύο κοινοτικών κανονισµών που αφορούν την αστική
δικαιοσύνη12 η οποία καθιστά ακόµα πιο απαραίτητη τη στενή συµµετοχή της ∆ανίας στις
εργασίες του δικτύου.
4.9

Το δίκτυο και η διεθνής συνεργασία

Το νέο άρθρο 11α παράγραφος 2 θα δώσει τη δυνατότητα, σε συνδυασµό µε µία πρακτική
που καθιερώθηκε από το 200213, να προσκαλούνται οι υπό ένταξη χώρες να συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις του δικτύου ως παρατηρητές από τη στιγµή της υπογραφής της πράξης
προσχώρησης. Το συγκεκριµένο µέτρο θα τους επιτρέψει να προετοιµάζουν επωφελώς την
πλήρη ένταξή τους στο δίκτυο. Η πρόταση θα επεκταθεί στις υποψήφιες χώρες.

12

13
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Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της ∆ανίας η οποία επεκτείνει στη
∆ανία τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την
αναγνώριση για την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της ∆ανίας η οποία επεκτείνει στη ∆ανία τις διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη
µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ΕΕ 2006 L 120, σ. 22 και
23.
Με τον όρο «υπό ένταξη χώρες» νοούνται οι χώρες εκείνες για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι
διαπραγµατεύσεις και έχει υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης (για παράδειγµα: Ρουµανία και
Βουλγαρία το 2006). Με τον όρο «υποψήφιες χώρες» νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν ξεκινήσει
και διεξάγονται διαπραγµατεύσεις (Τουρκία, Κροατία, ΠΓ∆Μ). Τα 10 κράτη µέλη που προσχώρησαν
την 1η Μαΐου 2004 προσκλήθηκαν στις συνεδριάσεις του δικτύου ως παρατηρητές από το ∆εκέµβριο
του 2002. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία συµµετείχαν υπό την ιδιότητα του παρατηρητή στις
συνεδριάσεις του δικτύου από τον Απρίλιο του 2005.

10

EL

4.10

Αξιολόγηση

Το νέο άρθρο 19 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει κάθε τρία έτη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση
σχετικά µε τις δραστηριότητες του δικτύου.

EL
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2008/0122 (COD)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχείο γ)
δεύτερη περίπτωση,
την πρόταση της Επιτροπής14,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής15,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις που
δηµιουργήθηκε µεταξύ των κρατών µελών µέσω της απόφασης 2001/470/ΕΚ του
Συµβουλίου16 απορρέει από την ιδέα ότι η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Κοινότητα απαιτεί να βελτιωθεί, να απλουστευθεί
και να επιταχυνθεί η πραγµατική δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
καθώς και η πραγµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη των προσώπων που εµπλέκονται
σε διασυνοριακές διαφορές. Η συγκεκριµένη απόφαση τέθηκε σε εφαρµογή την 1η
∆εκεµβρίου 2002.

(2)

Το πρόγραµµα της Χάγης µε τον τίτλο «ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και
της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 4ης και 5ης Νοεµβρίου 200417 ορίζει ότι πρέπει να καταβληθούν στο
µέλλον περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη
δικαιοσύνη και τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Ιδιαίτερα, προσδίδει
ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσµατική εφαρµογή των πράξεων που θεσπίζονται από
το Συµβούλιο σε αστικές υποθέσεις καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ των µελών των νοµικών επαγγελµάτων προκειµένου να προσδιοριστούν οι
βέλτιστες πρακτικές.

14

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ.25
ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1.

15
16
17
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(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της απόφασης 2001/470/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 16
Μαΐου 2006, έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του δικτύου18. Η συγκεκριµένη έκθεση
κατέληγε στο συµπέρασµα ότι, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο έχει γενικά επιτύχει
τους στόχους που είχαν οριστεί το 2001, πόρρω απέχει από το να έχει αναπτύξει όλες
του τις δυνατότητες.

(4)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος της Χάγης
σχετικά µε την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας και την πρόσβαση των πολιτών
στη δικαιοσύνη και να αντιµετωπιστεί η προβλεπόµενη αύξηση των καθηκόντων του
δικτύου κατά τα ερχόµενα έτη, είναι απαραίτητο για το δίκτυο να διαθέτει ένα
ανανεωµένο νοµικό πλαίσιο που θα του παρέχει περισσότερα µέσα δράσης.

(5)

Είναι κατά πρώτον απαραίτητο να επιτευχθεί η καλύτερη διάρθρωση της λειτουργίας
του δικτύου στα κράτη µέλη γύρω από έναν αρµόδιο επαφής σε εθνικό επίπεδο, και
κατ’αυτόv τον τρόπο να ενισχυθεί ο ρόλος αυτού του τελευταίου τόσο εντός του
δικτύου όσο και σε σχέση µε τους δικαστές, τα νοµικά επαγγέλµατα και την κοινωνία
των πολιτών.

(6)

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κύριος
αρµόδιος επαφής σε κάθε κράτος µέλος ο οποίος να ασχολείται εξ ολοκλήρου µε τα
καθήκοντα του δικτύου και να εκτελεί κατ’αυτόν τον τρόπο τα καθήκοντα που
προβλέπονται από την απόφαση 2001/470/ΕΚ.

(7)

Σε περίπτωση καθορισµού του δικαίου ενός άλλου κράτους µέλους από κοινοτική
πράξη ή διεθνή σύµβαση, οι αρµόδιοι επαφής του δικτύου πρέπει να διαδραµατίζουν
στο µέλλον σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την πληροφόρηση των δικαστικών και
εξωδικαστικών αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού
δικαίου.

(8)

Η εξέταση των αιτήσεων συνεργασίας από τους αρµοδίους επαφής πρέπει να
πραγµατοποιείται µε ταχύτητα που να συµβιβάζεται µε τους γενικούς στόχους που
επιδιώκει η απόφαση.

(9)

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της απόφασης 2001/470/ΕΚ σχετικά µε τη
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στην Ένωση και της πρόσβασης των πολιτών
στη δικαιοσύνη, τα νοµικά επαγγέλµατα που συµµετέχουν απευθείας στην εφαρµογή
των κοινοτικών και διεθνών νοµικών πράξεων σχετικά µε την αστική δικαιοσύνη
οφείλουν να γίνουν µέλη του δικτύου µέσω των εθνικών τους οργανώσεων.

(10)

Προκειµένου να αναπτυχθούν περαιτέρω τα καθήκοντα του δικτύου όσον αφορά την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πρέπει εξίσου οι αρµόδιοι επαφής στα κράτη µέλη να
καταστούν πιο προσιτοί στο κοινό µέσω των σύγχρονων µέσων επικοινωνίας.

(11)

Προκειµένου να βελτιωθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δικαστών στην
Ένωση και οι συνέργιες µεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων που συµµετέχουν, το δίκτυο
χρειάζεται να µπορεί να διατηρεί σταθερές σχέσεις µε τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που

18

Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά την εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου αριθ. 2001/470/ΕΚ
σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις
της 16ης Μαΐου 2006, COM (2006) 203 τελικό.
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συµµερίζονται τους ίδιους στόχους, ιδιαίτερα µε τα δίκτυα δικαστικών σωµάτων και
δικαστών.

EL

(12)

Για να συµβάλει στην προώθηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, είναι
απαραίτητο για το δίκτυο να µπορεί να αναπτύξει τις επαφές µε τα άλλα δίκτυα
δικαστικής συνεργασίας στον κόσµο, καθώς και µε τους διεθνείς οργανισµούς που
προωθούν τη διεθνή δικαστική συνεργασία.

(13)

Προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα τακτικής παρακολούθησης της προόδου που
έχει σηµειωθεί κατά την υλοποίηση των στόχων της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή
πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά
µε τις δραστηριότητες του δικτύου.

(14)

Η απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(15)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, που συνίστανται στην ενίσχυση της
δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών καθώς και στην αποτελεσµατική
πρόσβαση στη δικαιοσύνη των προσώπων που εµπλέκονται σε διασυνοριακές
διαφορές, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή µπορεί να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο
συγκεκριµένο άρθρο της συνθήκης, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(16)

[Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και
της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αυτά τα κράτη ανακοίνωσαν
την επιθυµία τους να συµµετέχουν στην θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης.]

(17)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το συγκεκριµένο κράτος δε συµµετέχει στη θέσπιση της
παρούσας απόφασης, η οποία, κατά συνέπεια, δεν το δεσµεύει και δεν εφαρµόζεται σε
αυτό.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η απόφαση 2001/470/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) στο στοιχείο γ) οι όροι «συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» αντικαθίσταται
από τους όρους «δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» ii)
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):
«ε) από επαγγελµατικούς συλλόγους που εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο στα κράτη µέλη
τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους δικαστικούς επιµελητές και τα άλλα νοµικά
επαγγέλµατα που συµµετέχουν άµεσα στην εφαρµογή κοινοτικών και διεθνών πράξεων που
αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις».
β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Όταν ένα κράτος µέλος διορίζει περισσότερους αρµοδίους επαφής, ορίζει µεταξύ αυτών
έναν κύριο αρµόδιο επαφής και εξασφαλίζει τη λειτουργία κατάλληλων µηχανισµών
συντονισµού µεταξύ τους. Το πρόσωπο που διορίζεται ως µοναδικός αρµόδιος επαφής ή ως
κύριος αρµόδιος επαφής ενός κράτους µέλους ασκεί αποκλειστικά τα καθήκοντα του
αρµοδίου επαφής που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, αποκλειοµένου
οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, ιδίως εκείνων των καθηκόντων που αναφέρονται από την
απόφαση στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως ε).»
ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Εάν ο αρµόδιος επαφής που διορίζεται δυνάµει της παραγράφου 2 δεν είναι δικαστής, το
σχετικό κράτος µέλος διορίζει ένα δικαστή για να τον επικουρεί κατά την άσκηση των
καθηκόντων του συνδέσµου µε τις τοπικές δικαστικές αρχές. Ο συγκεκριµένος δικαστής
αποτελεί αυτοδίκαια µέλος του δικτύου».
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε) της
παραγράφου 1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο ε), όταν υπάρχουν σε ένα
κράτος µέλος περισσότεροι επαγγελµατικοί σύλλογοι που εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο
ένα νοµικό επάγγελµα, εναπόκειται στο συγκεκριµένο κράτος µέλος να εξασφαλίσει την
δέουσα εκπροσώπηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος στο δίκτυο».
δ) Στην παράγραφο 5 οι όροι «στην παράγραφο 1» αντικαθίσταται από τους όρους «στις
παραγράφους 1 και 2».
2)
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Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
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α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"β)
να διευκολύνει την πραγµατική πρόσβαση του κοινού στη δικαιοσύνη, κυρίως µέσω
ενεργειών πληροφόρησης σχετικά µε τη λειτουργία των κοινοτικών και διεθνών πράξεων που
αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις».
β) Στην παράγραφο 2 στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ιδιαίτερα, όταν εφαρµόζεται το δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους, τα δικαστήρια ή οι αρχές
που επιλαµβάνονται µπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο για να λάβουν πληροφορίες
σχετικά µε το περιεχόµενό του».
3)

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι αρµόδιοι επαφής τίθενται εξίσου στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών του
κράτους µέλους τους και των αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο
ε), για τους ίδιους σκοπούς, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που καθορίζονται από
κάθε κράτος µέλος».
β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«α) παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή δικαστική συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3, στους άλλους αρµοδίους επαφής, στις
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) έως ε) καθώς και στις τοπικές
δικαστικές αρχές του κράτους µέλους τους, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν αποτελεσµατικά αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας και να αποκαθιστούν τις
πλέον κατάλληλες άµεσες επαφές· ιδιαίτερα παρέχουν όλες τις πληροφορίες προκειµένου να
διευκολύνουν την εφαρµογή του δικαίου ενός άλλου κράτους µέλους το οποίο κρίνεται
εφαρµοστέο σε συγκεκριµένη διαφορά ή κατάσταση δυνάµει κοινοτικής ή διεθνούς νοµικής
πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, ο αρµόδιος επαφής στον οποίο έχει υποβληθεί µια τέτοια
αίτηση µπορεί να στηριχθεί στις άλλες αρχές του κράτους µέλους του που αναφέρονται στο
άρθρο 2 προκειµένου να χορηγήσει τις αιτούµενες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στην απάντηση δεν δεσµεύουν ούτε τους αρµοδίους επαφής, ούτε αυτές τις
αρχές, ούτε την αρχή που υπέβαλε την αίτηση»:
ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ) α:
«γ) α πληροφορούν το κοινό για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς
νοµικές πράξεις και για το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, και ιδίως όσον αφορά την
πρόσβαση στα δικαιοδοτικά συστήµατα·»
iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ) προετοιµάζουν ανά διετία έκθεση των δραστηριοτήτων τους και την υποβάλλουν κατά
τη συνεδρίαση των µελών του δικτύου».
4)

EL

Στο άρθρο 6, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
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«Προς το σκοπό αυτό, σε κάθε κράτος µέλος, ο αρµόδιος ή οι αρµόδιοι επαφής του δικτύου
και οι συγκεκριµένες αρµόδιες αρχές συνέρχονται τουλάχιστον µία φορά ανά έτος σύµφωνα
µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που καθορίζονται από κάθε κράτος µέλος».
5)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 8
Ταχεία εξέταση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας

1.
Οι αρµόδιοι επαφής ανταποκρίνονται σε όλες τις αιτήσεις που τους υποβάλλονται
χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή τους. Εάν ένας
αρµόδιος επαφής δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε µία αίτηση εντός δέκα ηµερών από την
παραλαβή της, ενηµερώνει σύντοµα τον αιτούντα, προσδιορίζοντας την προθεσµία που
χρειάζεται για να απαντήσει.
2.
Προκειµένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα
στις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρµόδιοι επαφής χρησιµοποιούν τα
πλέον ενδεδειγµένα τεχνολογικά µέσα, τα οποία τίθενται στη διάθεσή τους από τα κράτη
µέλη.
3.
Η Επιτροπή τηρεί ένα ασφαλές και περιορισµένης πρόσβασης ηλεκτρονικό µητρώο
των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας και των απαντήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ)α και στο άρθρο 13 α. Οι αρµόδιοι επαφής φροντίζουν ώστε
να χορηγούνται τακτικά στην Επιτροπή οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη
δηµιουργία και τη λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος.»
4.
Η Επιτροπή χορηγεί στους αρµοδίους επαφής πληροφορίες σχετικά µε τις στατιστικές
που αφορούν τις αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας και τις απαντήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο».
6)

Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, ο όρος «τεσσάρων» αντικαθίσταται από τον όρο «έξι».

7)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 11 α:
«Άρθρο 11α
Συµµετοχή παρατηρητών στις συνεδριάσεις του δικτύου

1.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η ∆ανία µπορεί να εκπροσωπηθεί
στις συνεδριάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11.
2.
Οι υπό ένταξη χώρες και οι υποψήφιες χώρες µπορούν να προσκληθούν να
συµµετέχουν στις συγκεκριµένες συνεδριάσεις ως παρατηρητές. Τα τρίτα κράτη που
αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση
και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις που υπεγράφη στο
Λουγκάνο στις 30 Οκτωβρίου 2007 µπορούν εξίσου να παρίστανται ως παρατηρητές σε
ορισµένες συνεδριάσεις του δικτύου.
3.
Κάθε κράτος παρατηρητής µπορεί να εκπροσωπείται στις συγκεκριµένες συνεδριάσεις
από ένα ή περισσότερα άτοµα χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνουν τον αριθµό των
τριών εκπροσώπων ανά κράτος.
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8)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 12 α:
«Άρθρο 12 α
Σχέσεις µε τα άλλα δίκτυα και τους διεθνείς οργανισµούς

1.
Το δίκτυο διατηρεί σχέσεις µε τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα που συµµερίζονται τους
ίδιους στόχους, ιδιαίτερα µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις και το
ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών.
2.
Το δίκτυο διατηρεί σχέσεις µε το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών
(δίκτυο-ΕΚΚ). Ιδιαίτερα, προκειµένου να χορηγούν κάθε απαραίτητη πληροφορία ικανή να
διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη, οι αρµόδιοι επαφής του
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις βρίσκονται στη διάθεση
των αρµοδίων επαφής του δικτύου ΕΚΚ.
3.
Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 σχετικά µε
τις διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, το δίκτυο διατηρεί επαφές και προβαίνει σε ανταλλαγές εµπειριών µε τα άλλα
δίκτυα δικαστικής συνεργασίας που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ τρίτων κρατών και µε τους
διεθνείς οργανισµούς που προωθούν τη διεθνή δικαστική συνεργασία.
4.
Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την προεδρία του Συµβουλίου και τα κράτη
µέλη, είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου».
9)

Η επικεφαλίδα του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Τίτλος III

Πληροφορίες που διατίθενται στο εσωτερικό του δικτύου και πληροφόρηση του κοινού».
10)
«γ)
11)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ)
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8».
Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 13α:
«Άρθρο 13α
Πληροφόρηση του κοινού από τους αρµοδίους επαφής

Οι αρµόδιοι επαφής του δικτύου καθίστανται προοδευτικά προσιτοί στο κοινό,
χρησιµοποιώντας τα πλέον ενδεδειγµένα τεχνολογικά µέσα προκειµένου να το ενηµερώσουν
σχετικά µε το περιεχόµενο και την εφαρµογή των κοινοτικών ή διεθνών πράξεων που
αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και, εφόσον είναι
απαραίτητο, να το κατευθύνουν προς τις αρχές που είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση της
αίτησής τους, κυρίως εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 6».
12)
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Στο άρθρο 17 παράγραφος 4 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
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«β) φροντίζει, εντός των ορίων των διαθέσιµων πόρων, για τη µετάφραση σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Κοινότητας, των πληροφοριών που αφορούν τα σχετικά
θέµατα του κοινοτικού δικαίου και τις κοινοτικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινοτικής νοµολογίας, καθώς και των γενικών σελίδων του συστήµατος πληροφόρησης και
των δελτίων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 15 και τα εγκαθιστά στην ιστοσελίδα
αποκλειστικής χρήσης του δικτύου».
13)

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 19
Αξιολόγηση

Το αργότερο […] [τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της παρούσας απόφασης],
και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τις
δραστηριότητες του δικτύου. Η συγκεκριµένη έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από
προτάσεις αναπροσαρµογής της παρούσας απόφασης».
14)

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20
Κοινοποίηση

Το αργότερο […] [έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας απόφασης], τα
κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 5».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει […]
Εφαρµόζεται από […], εξαιρουµένων των άρθρων 2 και 20, τα οποία εφαρµόζονται από την
ηµεροµηνία της κοινοποίησης της απόφασης στα κράτη µέλη στα οποία απευθύνεται.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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