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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o…/2006, 
 

annettu  
 

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 
 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan 

c alakohdan, 

 

ottavat huomioon komission ehdotuksen, 

 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

 

                                                 
1  EUVL C 221, 8.9.2005, s. 77. 
2  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), 
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston 
päätös, tehty  
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sekä katsovat seuraavaa: 

 

1) Yhteisö on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauteen, turvallisuuteen ja 

oikeuteen perustuvaa aluetta, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tämän alueen 

asteittaista luomista varten yhteisö toteuttaa muun muassa yksityisoikeudellisia asioita 

koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joiden vaikutukset ulottuvat valtioiden 

rajojen yli ja jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan turvaamiseksi. 

 

2) Perustamissopimuksen 65 artiklan c alakohdan mukaisesti näihin toimenpiteisiin kuuluvat 

muun muassa ne, joilla poistetaan riita-asiain oikeudenkäyntien moitteettoman sujumisen 

esteitä edistämällä tarvittaessa riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevien jäsenvaltioissa 

sovellettavien säännösten yhteensopivuutta. 

 

3) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 

neuvostoa ja komissiota valmistelemaan uutta lainsäädäntöä asioista, jotka ovat 

välttämättömiä sujuvan oikeudellisen yhteistyön ja paremman oikeussuojan kannalta, ja 

mainitsi tässä yhteydessä erityisesti maksusuoritusmääräykset. 

 

4) Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2000 komission ja neuvoston yhteisen 

toimenpideohjelman tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta 

siviili- ja kauppaoikeuden alalla1. Ohjelmassa mainitaan mahdollisuus ottaa käyttöön 

yhteisössä voimassa oleva yhtenäinen tai yhdenmukaistettu menettely tuomioistuimen 

päätöksen saamiseksi erityisillä aloilla, muun muassa kun on kyse riitauttamattomista 

vaateista. Asiaa vietiin eteenpäin Haagin ohjelmassa, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 5 

päivänä marraskuuta 2004 ja jossa kehotetaan jatkamaan aktiivisesti eurooppalaisen 

maksamismääräyksen eteenpäin vientiä. 

 

                                                 
1 EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1. 
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5) Komissio antoi 20 päivänä joulukuuta 2002 vihreän kirjan eurooppalaisesta 

maksusuoritusmääräyksestä ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien 

yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Vihreällä kirjalla käynnistettiin kuuleminen siitä, 

mitkä olisivat riitauttamattomien vaateiden perintää koskevan yhtenäisen tai 

yhdenmukaistetun eurooppalaisen menettelyn tavoitteet ja millainen sen pitäisi olla. 

 

6) Euroopan unionin talouden toimijoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että maksamattomat 

mutta riitauttamattomat saatavat voidaan periä nopeasti ja tehokkaasti, sillä maksuviivästykset 

ovat merkittävä syy maksukyvyttömyyteen, joka uhkaa erityisesti pienten ja keskisuurten 

yritysten olemassaoloa ja aiheuttaa runsaasti työpaikkojen menetyksiä. 

 

7) Kaikki jäsenvaltiot pyrkivät ratkaisemaan riitauttamattomien vaatimusten massakäsittelyyn 

liittyviä ongelmia, ja useimmissa valtioissa tämä on tapahtunut ottamalla käyttöön 

yksinkertaistettu maksamismääräysmenettely, mutta sekä kansallisten lainsäädäntöjen sisältö 

että menettelyjen tehokkuus vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi nykyisiä menettelyjä ei 

valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa useinkaan voida käyttää tai eivät sovellu lainkaan 

niiden ratkaisemiseen. 

 

8) Tämä aiheuttaa esteitä tehokkaan oikeussuojan saamiselle valtioiden rajat ylittävissä 

tapauksissa ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, koska velkojien käytettävissä olevat 

menettelyt ovat eri jäsenvaltioissa tehokkuudeltaan erilaisia, minkä vuoksi on tarpeen antaa 

yhteisön lainsäädäntöä, joka takaa velkojille ja velallisille tasavertaiset 

toimintamahdollisuudet kaikkialla Euroopan unionissa. 
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9) Tämän asetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa riitauttamattomia 

rahamääräisiä vaatimuksia koskevien valtion rajat ylittävien asioiden käsittelyä ja vähentää 

siitä aiheutuvia kustannuksia ottamalla käyttöön eurooppalainen maksamismääräysmenettely; 

lisäksi sen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi eurooppalaisten maksamismääräysten vapaa 

liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa säätämällä vähimmäisvaatimuksista, joiden noudattaminen 

tekee tarpeettomaksi toteuttaa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa välivaiheen menettelyjä 

ennen tunnustamista ja täytäntöönpanoa. 

 

10) Tällä asetuksella käyttöön otetun menettelyn olisi oltava valinnainen lisäkeino kantajalle, jolla 

on edelleen täysi mahdollisuus käyttää kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä. 

Tällä asetuksella ei näin ollen korvata eikä yhdenmukaisteta nykyisiä kansallisen 

lainsäädännön mukaisia riitauttamattomien vaateiden perintämenettelyjä. 

 

11) Menettelyn olisi perustuttava mahdollisimman pitkälle vakiolomakkeiden käyttöön tietojen 

toimittamisessa tuomioistuinten ja asianosaisten kesken, jotta menettelyn hallinnointia 

voidaan helpottaa ja mahdollistaa automaattinen tietojenkäsittely. 

 

12) Päättäessään siitä, millä tuomioistuimilla on toimivalta antaa eurooppalainen 

maksamismääräys, jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve huolehtia 

oikeussuojan saatavuudesta. 

 

13) Kantajalla olisi oltava velvollisuus antaa eurooppalaista maksusuoritusmääräystä koskevassa 

hakemuksessa tiedot, joiden perusteella vastaaja pystyy selkeästi tunnistamaan vaatimuksen ja 

sen perustelut voidakseen päättää tämän perusteella, haluaako hän riitauttaa vaatimuksen. 
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14) Kantajalla olisi oltava velvollisuus antaa tässä yhteydessä kuvaus vaatimuksen perusteena 

olevista todisteista. Tätä varten olisi hakemuslomakkeessa olisi oltava mahdollisimman 

tyhjentävä luettelo rahamääräisten vaatimusten tueksi yleensä esitettävistä todistetyypeistä. 

 

15) Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekemisen olisi merkittävä 

velvollisuutta suorittaa kaikki asianmukaiset oikeudenkäyntimaksut. 

 

16) Tuomioistuimen olisi tutkittava hakemus sekä toimivaltakysymys ja todisteiden kuvaus 

hakemuslomakkeessa esitettyjen tietojen pohjalta. Näin tuomioistuin voi tutkia alustavasti, 

onko vaatimus perusteltu ja muun muassa hylätä vaatimukset, jotka ovat selvästi 

perusteettomia ja hakemukset, joita ei voida ottaa tutkittavaksi. Myös muun henkilön kuin 

tuomarin olisi voitava suorittaa alustava tutkimus. 

 

17) Hakemuksen hylkäävään päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. Tämä ei kuitenkaan estä 

hakemuksen hylkäävän päätöksen mahdollista uudelleen tutkimista samanasteisessa 

tuomioistuimessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

18) Eurooppalaisessa maksamismääräyksessä olisi ilmoitettava vastaajalle, että hän voi joko 

maksaa kantajan vaatiman määrän tai, jos hän haluaa riitauttaa vaatimuksen, lähettää 

vastineen 30 päivän määräajan kuluessa. Sen lisäksi, että vastaajalle annetaan kaikki 

kantajan ilmoittamat tiedot vaatimuksesta, hänelle olisi ilmoitettava eurooppalaisen 

maksamismääräyksen oikeudellisesta merkityksestä ja erityisesti vaatimuksen riitauttamatta 

jättämisen seurauksista. 
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19) Koska jäsenvaltioiden välillä on eroja riita-asioissa noudatettavaa menettelyä ja 

erityisesti asiakirjojen tiedoksiantoa koskevien sääntöjen osalta, eurooppalaisen 

maksamismääräysmenettelyn yhteydessä sovellettavat vähimmäisvaatimukset on 

määriteltävä täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Varsinkaan ei mitään sellaista 

tiedoksiantotapaa, joka perustuu oikeudelliseen olettamukseen näiden 

vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, olisi pidettävä riittävänä eurooppalaisen 

maksamismääräyksen tiedoksiantamiseksi. 

 

20) Kaikki tämän asetuksen 13 ja 14 artiklassa luetellut tiedoksiantotavat ovat sellaisia, että niiden 

perusteella syntyy joko täysi varmuus (13 artikla) tai hyvin suuri todennäköisyys (14 artikla) 

siitä, että vastaanottaja on saanut tiedoksi annetun asiakirjan. 

 

21) Tietyille muille henkilöille kuin vastaajalle itselleen annettavan 14 artiklan 1 kohdan a ja b 

alakohdan mukaisen tiedoksiannon olisi katsottava täyttävän mainittujen säännösten 

vaatimukset ainoastaan, jos nämä henkilöt ovat tosiasiallisesti vastaanottaneet eurooppalaisen 

maksamismääräyksen. 

 

22) Tämän asetuksen 15 artiklaa olisi sovellettava tilanteisiin, joissa vastaaja ei voi itse käyttää 

puhevaltaansa tuomioistuimessa, kuten silloin kun on kyse oikeushenkilöstä tai tilanteesta, 

jossa henkilö, jolla on oikeus edustaa vastaajaa, määräytyy lain nojalla, sekä tilanteita, joissa 

vastaaja on valtuuttanut toisen henkilön, erityisesti lakimiehen, edustamaan itseään tietyssä 

asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä. 

 

23) Vastaaja voi antaa vastineensa tässä asetuksessa säädettyä vakiolomaketta käyttäen. 

Tuomioistuinten olisi kuitenkin otettava huomioon missä tahansa muussa kirjallisessa 

muodossa esitetty vastine, mikäli se on ilmaistu selkeästi. 
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24) Määräajan kuluessa annetun vastineen seurauksena eurooppalainen 

maksamismääräysmenettely olisi päätettävä ja siirrettävä asian käsittely ilman eri 

toimenpiteitä tavanomaiseen riita-asiain käsittelyyn, paitsi jos kantaja on nimenomaan 

pyytänyt, että menettely tässä tapauksessa päätetään. Tavanomaisen riita-asiain 

käsittelyn käsitettä ei tätä asetusta sovellettaessa olisi välttämättä tulkittava samalla 

tavoin kuin kansallisessa lainsäädännössä. 

 

25) Vastineen lähettämiselle asetetun määräajan kuluttua umpeen vastaajalla olisi tietyissä 

poikkeuksellisissa tapauksissa oltava oikeus pyytää eurooppalaisen 

maksamismääräyksen uudelleen tutkimista. Uudelleen tutkimisen poikkeuksellisissa 

tapauksissa ei olisi merkittävä sitä, että vastaajalla on uusi mahdollisuus vastustaa 

vaatimusta. Uudelleen tutkimisen yhteydessä vaatimuksen aiheellisuutta olisi arvioitava 

pelkästään niillä perustein, jotka johtuvat poikkeuksellisista olosuhteista, joihin vastaaja 

vetoaa. Muihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin voi kuulua se, että eurooppalainen 

maksamismääräys perustuu hakemuslomakkeessa esitettyihin vääriin tietoihin. 

 

26) Esimerkiksi asianajajapalkkioiden tai kustannusten asiakirjojen tiedoksi antamisesta muun 

kuin tuomioistuimen toimesta ei olisi sisällyttävä oikeudenkäyntimaksuihin, joita 25 artikla 

koskee. 
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27) Jossakin jäsenvaltiossa annettua täytäntöönpanokelpoista eurooppalaista 

maksamismääräystä olisi kohdeltava täytäntöönpanossa ikään kuin se olisi annettu siinä 

jäsenvaltiossa, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan. 

Keskinäinen luottamus lainkäyttöön jäsenvaltioissa antaa jäsenvaltion tuomioistuimelle 

perusteet katsoa, että kaikki eurooppalaisen maksamismääräyksen antamisen edellytykset ovat 

täyttyneet siten, että määräys voidaan panna täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa ilman, 

että menettelyä koskevien vähimmäisvaatimusten asianmukaista noudattamista tutkitaan 

uudelleen siinä jäsenvaltiossa, jossa määräys on määrä panna täytäntöön. Eurooppalaisen 

maksamismääräyksen täytäntöönpanoa koskevista säännöistä olisi edelleen säädettävä 

kansallisessa lainsäädännössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 

säännösten sekä erityisesti sen 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 23 artiklassa säädettyjen 

vähimmäisvaatimusten soveltamista. 

 

28) Määräaikojen laskemiseen olisi sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin 

sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, 

Euratom) N:o 1182/71.1 Vastaajalle olisi ilmoitettava tästä sekä siitä, että sen jäsenvaltion 

kansalliset vapaapäivät, jossa eurooppalaisen maksamismääräyksen antava 

tuomioistuin sijaitsee, otetaan huomioon. 

 

29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli yhtenäisen, 

nopean ja tehokkaan riidattomien saatavien perintää koskevan Euroopan unionin laajuisen 

menettelyn säätämistä, vaan se voidaan asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi tarpeen. 

 

                                                 
1 EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1. 
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30) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 mukaisesti. 

 

31) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn 

sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan 

mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän 

asetuksen antamiseen ja soveltamiseen. 

 

32) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön 

perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 

tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

                                                 
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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1 artikla 

Kohde 

 

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on 

 

a) yksinkertaistaa ja nopeuttaa oikeudenkäyntiä ja pienentää oikeudenkäyntikuluja 

riitauttamattomia rahamääräisiä vaatimuksia koskevissa valtion rajat ylittävissä asioissa 

ottamalla käyttöön eurooppalainen maksamismääräysmenettely, ja 

 

b) tehdä mahdolliseksi eurooppalaisten maksamismääräysten vapaa liikkuvuus kaikissa 

jäsenvaltioissa säätämällä vähimmäisvaatimuksista, joiden noudattaminen tekee tunnustamista 

ja täytäntöönpanoa edeltävät välivaiheen menettelyt tarpeettomiksi täytäntöönpanevassa 

jäsenvaltiossa. 

 

2. Tämä asetus ei estä kantajaa esittämästä 4 artiklassa tarkoitettua vaatimusta käyttäen jonkin 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaista muuta menettelyä. 

 

2 artikla 

Soveltamisala 

 

1. Tätä asetusta sovelletaan valtion rajat ylittäviin siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin 

riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Asetusta ei erityisesti sovelleta 

vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, 

jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä ("acta iure imperii"). 
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2. Tätä asetusta ei sovelleta: 

 

a) aviovarallisuusoikeuksiin, testamenttiin ja perimykseen; 

 

b) konkurssiin, akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin; 

 

c) sosiaaliturvaan; 

 

d) sopimukseen perustumattomiin vaatimuksiin, paitsi jos: 

 

i) asianosaiset ovat sopineet niistä tai velka on myönnetty oikeaksi; tai 

 

ii) on kyse omaisuuden yhteisomistukseen perustuvista täsmällisistä rahamääräisistä 

veloista. 

 

3. Tässä asetuksessa 'jäsenvaltiolla' tarkoitetaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikkia jäsenvaltioita. 
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3 artikla 

Valtion rajat ylittävät asiat 

 

1. Tässä asetuksessa valtion rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä 

asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka 

tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. 

 

2. Kotipaikka määritetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 44/20011 59 ja 60 artiklan mukaisesti. 

 

3. Se, onko kyseessä valtion rajat ylittävä asia, määritellään sen ajankohdan mukaisesti, jona 

eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään tämän asetuksen mukaisesti. 

 

4 artikla 

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely 

 

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely otetaan käyttöön sellaisten tietyn suuruisten 

rahamääräisten saatavien perimistä varten, jotka ovat erääntyneet siihen mennessä, kun 

eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään. 

                                                 
1 EYVL L 12, 16.1. 2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

asetuksella (EY) N:o 2245/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 10). 
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5 artikla 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

 

1. 'määräyksen antavalla jäsenvaltiolla' sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalainen 

maksamismääräys on annetaan; 

 

2. 'täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla' sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen 

maksamismääräyksen täytäntöönpanoa haetaan; 

 

3. 'tuomioistuimella' jäsenvaltion kaikkia viranomaisia, joilla on toimivalta eurooppalaisten 

maksamismääräysten tai muiden niihin liittyvien kysymysten osalta; 

 

4. 'määräyksen antavalla tuomioistuimella' tuomioistuinta, joka antaa eurooppalaisen 

maksamismääräyksen. 

 

6 artikla 

Tuomioistuimen toimivalta 

 

1. Tuomioistuimen toimivalta tätä asetusta sovellettaessa määritetään asiaa koskevien yhteisön 

oikeussäännösten, erityisesti asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisesti. 

 

2. Jos vaatimus liittyy kuluttajan sellaista tarkoitusta varten tekemään sopimukseen, jota ei voida 

pitää hänen elinkeinoonsa tai ammattiinsa liittyvänä, ja jos vastaajana on kyseinen kuluttaja, 

toimivalta on kuitenkin ainoastaan sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa vastaajalla on asetuksen 

(EY) N:o 44/2001 59 artiklassa tarkoitettu kotipaikka. 
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7 artikla  

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus 

 

1. Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehtävä liitteessä I olevalla 

vakiolomakkeella A. 

 

2. Hakemuksessa on mainittava: 

 

a) asianosaisten ja tarvittaessa heidän edustajiensa samoin kuin sen tuomioistuimen, jolla 

hakemus tehdään, nimet ja osoitteet; 

 

b) vaatimuksen määrä, mukaan lukien sen pääoma ja mahdollinen korko, sopimussakko sekä 

kulut; 

 

c) jos vaatimukselle pyydetään korkoa, korkokanta ja aika, jolta kyseistä korkoa vaaditaan, paitsi 

jos pääomaan lisätään lakisääteinen korko määräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön 

nojalla ilman eri pyyntöä; 

 

d) vaatimuksen peruste, mukaan luettuna kuvaus vaatimuksen sekä mahdollisen koron 

perusteena olevista seikoista; 

 

e) kuvaus vaatimuksen perusteeksi esitettävästä näytöstä; 
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f) tuomioistuimen toimivallan peruste; ja 

 

g) asian 3 artiklassa tarkoitettu valtion rajat ylittävä luonne. 

 

3. Kantajan on ilmoitettava hakemuksessaan, että annetut tiedot ovat hänen parhaan tietonsa ja 

ymmärryksensä mukaan oikeat ja että hän on tietoinen siitä, että tahallinen väärien tietojen 

antaminen saattaa johtaa määräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin. 

 

4. Kantaja voi hakemuksen lisäyksessä ilmoittaa tuomioistuimelle vastustavansa asian 

siirtämistä 17 artiklassa tarkoitettuun tavanomaiseen riita-asiain käsittelyyn siinä tapauksessa, että 

vastaaja vastustaa maksamismääräystä. Tämä ei estä kantajaa ilmoittamasta tästä tuomioistuimelle 

myöhemmin, kunhan ilmoitus tehdään ennen määräyksen antamista. 

 

5. Hakemus on tehtävä paperimuodossa tai käyttäen muita määräyksen antavan jäsenvaltion 

hyväksymiä ja määräyksen antavan tuomioistuimen käytettävissä olevia viestintävälineitä, myös 

sähköisiä. 

 

6. Kantajan tai tarvittaessa hänen edustajansa on allekirjoitettava hakemus. Jos hakemus tehdään 

5 kohdan mukaisesti sähköisesti, se on allekirjoitettava sähköisiä allekirjoituksia koskevista 

yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/93/EY1 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Allekirjoitus on tunnustettava määräyksen 

antavassa jäsenvaltiossa, eikä sille voida asettaa lisäedellytyksiä. 

 

                                                 
1 EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12. 
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Sähköistä allekirjoitusta ei kuitenkaan vaadita, jos ja siinä laajuudessa kuin määräyksen antavan 

jäsenvaltion tuomioistuimissa on käytössä sellainen vaihtoehtoinen sähköinen viestintäjärjestelmä, 

johon on pääsy vain sellaisista rekisteröityneistä käyttäjistä koostuvalla ryhmällä, joiden 

henkilöllisyys on todennettu ja jotka voidaan tunnistaa suojatulla tavalla. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle tällaisista viestintäjärjestelmistä. 

 

8 artikla  

Hakemuksen tutkiminen 

 

Tuomioistuin, jolle eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehty, tutkii 

hakemuslomakkeen pohjalta viipymättä, täyttyvätkö 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklassa säädetyt edellytykset ja 

vaikuttaako vaatimus perustellulta. Tämä tutkiminen voi tapahtua automaattista menettelyä 

käyttäen. 

 

9 artikla 

Täydentäminen tai oikaisu 

 

1. Jos 7 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty, tuomioistuimen on annettava kantajalle 

mahdollisuus täydentää tai oikaista hakemusta, paitsi jos vaatimus on selvästi perusteeton tai jos 

hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi. Tuomioistuimen on käytettävä liitteessä II olevaa 

vakiolomaketta B. 

 

2. Jos tuomioistuin pyytää kantajaa täydentämään tai oikaisemaan hakemusta, sen on määrättävä 

olosuhteisiin nähden sopivaksi katsomansa määräaika. Tuomioistuin voi harkintansa mukaan 

pidentää tätä määräaikaa. 
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10 artikla  

Hakemuksen muuttaminen 

 

1. Jos vaatimus täyttää 8 artiklassa tarkoitetut edellytykset vain osittain, tuomioistuimen on 

ilmoitettava siitä kantajalle käyttäen liitteessä III olevaa vakiolomaketta C. Kantajaa on pyydettävä 

hyväksymään tai hylkäämään ehdotus eurooppalaiseksi maksamismääräykseksi sellaisen määrän 

osalta, jonka suuruuden tuomioistuin on määrittänyt, ja hänelle on annettava tieto tätä koskevan 

päätöksensä seurauksista. Kantajan on vastattava palauttamalla tuomioistuimen hänelle lähettämä 

vakiolomake C tuomioistuimen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti asettamassa määräajassa. 

 

2. Jos kantaja hyväksyy tuomioistuimen ehdotuksen, tuomioistuin antaa eurooppalaisen 

maksamismääräyksen 12 artiklan mukaisesti siltä vaatimuksen osalta, jonka kantaja on hyväksynyt. 

Alkuperäisen vaatimuksen jäljelle jäävää osaa koskevat seuraukset määräytyvät kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. 

 

3. Jos kantaja ei lähetä vastaustaan tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai ei hyväksy 

tuomioistuimen ehdotusta, tuomioistuimen on hylättävä eurooppalaista maksamismääräystä 

koskeva hakemus kokonaisuudessaan. 
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11 artikla 

Hakemuksen hylkääminen 

 

1. Tuomioistuimen on hylättävä hakemus, jos 

 

a) edellä 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty; tai 

 

b) vaatimus on selvästi perusteeton; tai 

 

c) kantaja ei täydennä tai oikaise hakemusta tuomioistuimen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

asettaman määräajan kuluessa; tai 

 

d) kantaja ei lähetä vastaustaan tuomioistuimen asettaman määräajan kuluessa tai hylkää 

tuomioistuimen ehdotuksen 10 artiklan mukaisesti. 

 

Kantajalle on ilmoitettava hylkäämisen perusteet liitteessä IV olevaa vakiolomaketta D käyttäen. 

 

2. Hakemuksen hylkäämisestä tehtyyn päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. 

 

3. Hakemuksen hylkääminen ei estä kantajaa jatkamasta vaatimuksen perimistä tekemällä uuden 

eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tai käyttäen jotain muuta jäsenvaltion 

kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä. 
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12 artikla 

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen 

 

1. Jos 8 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, tuomioistuimen on annettava eurooppalainen 

maksamismääräys liitteessä V olevaa vakiolomaketta E käyttäen mahdollisimman pian ja 

tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä. 

 

Tähän 30 päivän määräaikaan ei sisälly aika, jonka kantaja on käyttänyt täydentääkseen, 

oikaistakseen tai muuttaakseen hakemusta. 

 

2. Eurooppalaiseen maksamismääräykseen on liitettävä kopio hakemuslomakkeesta. Siinä ei 

ilmoiteta tietoja, jotka kantaja on antanut lomakkeen A lisäyksissä 1 ja 2. 

 

3. Vastaajalle on eurooppalaisessa maksamismääräyksessä ilmoitettava hänellä olevasta 

mahdollisuudesta joko 

 

a) maksaa määräyksessä ilmoitettu määrä kantajalle; tai 

 

b) vastustaa maksamismääräystä antamalla vastine määräyksen antaneelle tuomioistuimelle 

lähettämällä se 30 päivän kuluessa siitä, kun maksamismääräys on annettu hänelle tiedoksi. 
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4. Vastaajalle on eurooppalaisessa maksamismääräyksessä ilmoitettava, että 

 

a) määräys on annettu pelkästään kantajan antamien tietojen perusteella, joita tuomioistuin ei ole 

tarkistanut; 

 

b) määräyksestä tulee täytäntöönpanokelpoinen, jollei tuomioistuimelle anneta vastinetta 

16 artiklan mukaisesti; 

 

c) jos vastine annetaan, menettely jatkuu määräyksen antavan jäsenvaltion toimivaltaisissa 

tuomioistuimissa tavanomaista riita-asiain käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, jollei 

kantaja ole nimenomaisesti pyytänyt menettelyn päättämistä tässä tapauksessa. 

 

5. Tuomioistuimen on huolehdittava, että määräys annetaan vastaajalle tiedoksi kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti sellaista menettelyä noudattaen, joka täyttää 

13, 14 ja 15 artiklassa säädetyt vähimmäisvaatimukset. 

 

13 artikla  

Tiedoksianto, johon liittyy vastaajan vastaanottotodistus 

 

Eurooppalainen maksamismääräys voidaan antaa vastaajalle tiedoksi jollakin seuraavista tavoista 

sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa määräys annetaan tiedoksi: 

 

a) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla 

vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä; 
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b) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan tiedoksiannon toimittaneen toimivaltaisen 

henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa todetaan, että vastaaja on vastaanottanut 

asiakirjan tai kieltäytynyt vastaanottamasta sitä ilman laillista perustetta, ja johon on merkitty 

tiedoksiantopäivä; 

 

c) postitiedoksianto, mikä osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla ja palauttamalla 

vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä; 

 

d) sähköinen tiedoksianto, esimerkiksi telekopioitse tai sähköpostitse, mikä osoitetaan vastaajan 

allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty 

vastaanottopäivä. 

 

14 artikla  

Tiedoksianto, johon ei liity vastaajan vastaanottotodistusta 

 

1. Eurooppalainen maksamismääräys voidaan antaa vastaajalle tiedoksi myös jollakin 

seuraavista tavoista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa määräys annetaan tiedoksi: 

 

a) henkilökohtainen tiedoksianto vastaajan kotiosoitteessa henkilölle, joka asuu samassa 

taloudessa kuin vastaaja tai työskentelee siellä; 

 

b) jos vastaaja on itsenäinen ammatinharjoittaja tai oikeushenkilö, henkilökohtainen tiedoksianto 

vastaajan liiketiloissa henkilölle, joka työskentelee vastaajan palveluksessa; 

 

c) määräyksen toimittaminen vastaajan postilaatikkoon; 
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d) määräyksen toimittaminen postitoimistoon tai toimivaltaisten viranomaisten haltuun ja tätä 

koskevan kirjallisen ilmoituksen toimittaminen vastaajan postilaatikkoon, jos kirjallisessa 

ilmoituksessa on selkeä maininta siitä, että kyse on tuomioistuinasiakirjasta tai että ilmoitus 

vastaa oikeusvaikutuksiltaan tiedoksiantoa ja käynnistää määräaikojen kulumisen; 

 

e) postitiedoksianto ilman 3 kohdan mukaista todistusta, jos vastaajan osoite on määräyksen 

antaneessa jäsenvaltiossa; 

 

f) sähköinen tiedoksianto, mistä on osoituksena tiedoksiannon toimittamisen automaattinen 

vahvistus, mikäli vastaaja on etukäteen nimenomaisesti hyväksynyt tämän tiedoksiantotavan. 

 

2. Tätä asetusta sovellettaessa 1 kohdan mukainen tiedoksianto on sallittu vain, jos vastaajan 

osoite on varmuudella tiedossa. 

 

3. Edellä 1 kohdan a, b, c ja d alakohdan mukaisesti toimitettu tiedoksianto on todistettava: 

 

a) tiedoksiannon toimittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa 

ilmoitetaan: 

 

i) käytetty tiedoksiantotapa, ja 

 

ii) tiedoksiantopäivä, ja 

 

iii) jos määräys on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin vastaajalle, kyseisen henkilön 

nimi ja hänen suhteensa vastaajaan, 

 

tai 

 

b) edellä 1 kohdan a ja b alakohdan osalta tiedoksiannon vastaanottaneen henkilön antamalla 

vastaanottotodistuksella. 
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15 artikla  

Tiedoksianto vastaajan edustajalle 

 

Edellä 13 tai 14 artiklassa tarkoitettu tiedoksianto voidaan toimittaa myös vastaajan edustajalle. 

 

16 artikla  

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen 

 

1. Vastaaja voi antaa määräyksen antaneelle tuomioistuimelle vastineen eurooppalaiseen 

maksamismääräykseen käyttämällä liitteessä VI olevaa vakiolomaketta F, joka toimitetaan hänelle 

eurooppalaisen maksamismääräyksen mukana. 

 

2. Vastine on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona määräys annettiin tiedoksi 

vastaajalle. 

 

3. Vastaajan on ilmoitettava vastineessa, että hän vastustaa vaatimusta, mutta hänen ei tarvitse 

ilmoittaa vastustamisen syytä. 

 

4. Vastine on toimitettava paperimuodossa tai käyttäen muita määräyksen antavan jäsenvaltion 

hyväksymiä ja määräyksen antaneen tuomioistuimen käytettävissä olevia viestintävälineitä, myös 

sähköisiä. 
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5. Vastaajan tai hänen mahdollisen edustajansa on allekirjoitettava vastine. Jos vastine annetaan 

sähköisesti 4 kohdan mukaisesti, se on allekirjoitettava direktiivin 1999/93/EY 2 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. Tämä allekirjoitus on tunnustettava määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, eikä sille 

voida asettaa lisäedellytyksiä. 

 

Tällaista sähköistä allekirjoitusta ei kuitenkaan vaadita, jos ja siinä laajuudessa kuin määräyksen 

antanen jäsenvaltion tuomioistuimissa on käytössä sellainen vaihtoehtoinen sähköinen 

viestintäjärjestelmä, johon on pääsy vain sellaisista rekisteröityneistä käyttäjistä koostuvalla 

ryhmällä, joiden henkilöllisyys on todennettu ja jotka voidaan tunnistaa suojatulla tavalla. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista viestintäjärjestelmistä. 

 

17 artikla 

Vastineen antamisen vaikutukset 

 

1. Jos vastine on annettu 16 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa, menettely jatkuu 

määräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisissa tuomioistuimissa tavanomaista riita-asiain 

käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, jollei kantaja ole nimenomaisesti pyytänyt, että 

menettely tässä tapauksessa päätetään. 

 

Jos kantaja on perinyt vaatimustaan eurooppalaista maksamismääräystä koskevan menettelyä 

käyttäen, kansallisen lainsäädännön säännökset eivät saa vaikuttaa hänen asemaansa myöhemmissä 

tavanomaisissa riita-asiain menettelyissä. 
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2. Asian siirtäminen 1 kohdassa tarkoitettuun tavanomaiseen riita-asiain käsittelyyn tapahtuu 

määräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 

 

3. Kantajalle on ilmoitettava, onko vastaaja antanut vastineen sekä siirretäänkö asia 

tavanomaiseen riita-asiain käsittelyyn. 

 

18 artikla  

Täytäntöönpanokelpoisuus 

 

1. Jollei eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa vastinetta ole 16 artiklan 2 kohdassa 

säädetyssä määräajassa, ottaen huomioon vastineen perille saapumiseen tarvittava aika, annettu 

määräyksen antavalle tuomioistuimelle, tuomioistuimen on liitteessä VII olevaa vakiolomaketta G 

käyttämällä viipymättä ilmoitettava, että määräys on täytäntöönpanokelpoinen. Tuomioistuimen on 

tarkistettava tiedoksiantopäivä. 

 

2. Täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin muotovaatimuksiin sovelletaan määräyksen antavan 

jäsenvaltion lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 

 

3. Tuomioistuimen on lähetettävä täytäntöönpanokelpoinen eurooppalainen maksamismääräys 

kantajalle. 

 

19 artikla 

Eksekvatuurimenettelyn poistaminen 

 

Määräyksen antavassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen eurooppalainen maksamismääräys 

on tunnustettava ja pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa vaatimatta sen julistamista 

täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista. 
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20 artikla  

Uudelleen tutkiminen poikkeuksellisissa tapauksissa 

 

1. Vastaajalla on 16 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä oikeus pyytää 

maksamismääräyksen uudelleen tutkimista määräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa, jos 

 

a) i) maksamismääräys on annettu tiedoksi jollakin 14 artiklassa säädetyistä menettelyistä, ja 

 

ii) tiedoksiantoa ei vastaajasta riippumattomista syistä ole toimitettu riittävän ajoissa siten, 

että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa; 

 

tai 

 

b) vastaaja ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai hänestä riippumattomien 

poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 

 

edellyttäen, että hän toimii kummassakin tapauksessa viipymättä. 

 

2. Vastaajalla on niin ikään 16 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päätyttyä oikeus pyytää 

eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista määräyksen antaneen jäsenvaltion 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jos maksamismääräys on tämän asetuksen vaatimukset 

huomioon ottaen annettu selvästi virheellisin perustein, tai muiden poikkeuksellisten olosuhteiden 

johdosta. 
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3. Jos tuomioistuin hylkää vastaajan pyynnön sillä perusteella, ettei mitään 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetuista uudelleen tutkimisen perusteista voida soveltaa, eurooppalainen maksamismääräys 

pysyy voimassa. 

 

Jos tuomioistuin päättää, että uudelleen tutkiminen on perusteltua jostakin 1 ja 2 kohdassa 

säädetystä syistä, eurooppalainen maksamismääräys on mitätön. 

 

21 artikla 

Täytäntöönpano 

 

1. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion lakia, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista. 

 

Eurooppalainen maksamismääräys, josta on tullut täytäntöönpanokelpoinen, on pantava täytäntöön 

samoin edellytyksin kuin täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annettu täytäntöönpanokelpoinen 

päätös. 

 

2. Jotta eurooppalaisen maksamismääräys voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa 

kantajan on toimitettava kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille: 

 

a) määräyksen antaneen tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseksi ilmoittaman eurooppalaisen 

maksamismääräyksen jäljennös, joka täyttää sen aitouden toteamiseksi tarpeelliset 

vaatimukset; ja 



 
7535/3/06 REV 3  HKE/hmt 28 
 DG H II   FI 

b) tarvittaessa eurooppalaisen maksamismääräyksen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion 

viralliselle kielelle tai, jos tässä jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, oikeudenkäynneissä 

sillä paikkakunnalla, jossa täytäntöönpanoa haetaan, käytettävälle viralliselle kielelle tai 

jollekin niissä käytettävistä virallisista kielistä kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisesti, tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut 

voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa ne Euroopan unionin toimielinten 

viralliset kielet, jotka eivät ole sen omia mutta joiden käytön se voi hyväksyä eurooppalaisen 

maksamismääräyksen osalta. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, 

jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa. 

 

3. Kantajalta, joka jossain jäsenvaltiossa hakee toisessa jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen 

maksamismääräyksen täytäntöönpanoa, ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai talletusta 

sillä perusteella, että hän on ulkomaan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai 

asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa. 

 

22 artikla 

Täytäntöönpanon epääminen 

 

1. Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on vastaajan pyynnöstä 

evättävä täytäntöönpano, jos eurooppalainen maksamismääräys on ristiriidassa jossakin 

jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa aiemmin annetun päätöksen tai määräyksen kanssa, mikäli 

 

a) samojen asianosaisten välillä on aiemmin annettu samaa asiaa koskeva päätös tai määräys, ja 
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b) aiempi päätös tai määräys täyttää sen tunnustamiselle täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa 

asetetut edellytykset, ja 

 

c) tähän ristiriitaan ei ollut voitu vedota määräyksen antaneen jäsenvaltion 

tuomioistuinmenettelyssä. 

 

2. Täytäntöönpano on evättävä pyynnöstä kokonaan tai osittain myös, jos vastaaja on maksanut 

kantajalle eurooppalaisessa maksamismääräyksessä tuomitun määrän joko kokonaan tai osittain. 

 

3. Eurooppalaista maksamismääräystä ei sen sisältämän asiaratkaisun osalta saa missään 

tapauksessa ottaa uudelleen tutkittavaksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa. 

 

23 artikla 

Täytäntöönpanon keskeyttäminen tai rajoittaminen 

 

Jos vastaaja on pyytänyt maksamismääräyksen uudelleen tutkimista 20 artiklan mukaisesti, 

täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin voi vastaajan pyynnöstä: 

 

a) rajoittaa täytäntöönpanomenettelyn turvaamistoimiin; tai 

 

b) asettaa täytäntöönpanon edellytykseksi määrittämänsä vakuuden asettamisen; tai 

 

c) poikkeuksellisissa olosuhteissa keskeyttää täytäntöönpanomenettelyn. 
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24 artikla 

Oikeudellinen edustus 

 

Asianajajan tai muun oikeudellisen neuvonantajan käyttäminen ei ole pakollista: 

 

a) kantajalle tämän hakiessa eurooppalaista maksamismääräystä; 

 

b) vastaajalle tämän vastustaessa eurooppalaista maksamismääräystä. 

 

25 artikla 

Oikeudenkäyntimaksut 

 

1. Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä ja sitä koskevan vastineen vuoksi 

jäsenvaltiossa aloitetusta tavanomaisesta riita-asiain käsittelystä aiheutuvat yhteenlasketut 

oikeudenkäyntimaksut eivät saa olla suuremmat kuin ne oikeudenkäyntimaksut, jotka aiheutuvat 

tavanomaisesta riita-asiain käsittelystä, jota ei ole edeltänyt eurooppalainen 

maksamismääräysmenettely kyseisessä jäsenvaltiossa. 

 

2. Tässä asetuksessa oikeudenkäyntimaksut muodostuvat tuomioistuimelle suoritettavista 

maksuista ja kuluista, joiden määrät on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä. 

 

26 artikla 

Suhde kansalliseen prosessioikeuteen 

 

Kaikkiin prosessioikeudellisiin kysymyksiin, joista ei erikseen säädetä tässä asetuksessa, 

sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. 
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27 artikla 

Suhde asetukseen (EY) N:o 1348/2000 

 

Tämä asetus ei vaikuta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa 

siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1348/20001 soveltamiseen. 

 

28 artikla 

Tiedoksiantokuluista ja täytäntöönpanosta ilmoittaminen 

 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä tiedottaakseen yleisölle ja asianomaisille ammattialoille 

 

a) tiedoksiantokuluista; ja 

b) siitä, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia täytäntöönpanon osalta 21, 22 ja 23 artiklaa 

sovellettaessa, 

 

erityisesti 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/470/EY2 perustetun 

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä. 

 

                                                 
1 EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37. 
2 EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25. 
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29 artikla  

Toimivaltaisten tuomioistuinten, uudelleen tutkimista koskevien menettelyjen, 

viestintävälineiden ja kielten ilmoittaminen 

 

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään… päivänä …kuuta …(*): 

 

a) millä tuomioistuimilla on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys; 

 

b) uudelleentutkimista koskeva menettely ja toimivaltaiset tuomioistuimet 20 artiklaa 

 sovellettaessa; 

 

c) eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytyt ja tuomioistuinten käytössä 

olevat viestintävälineet; 

 

d) edellä 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytyt kielet. 

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista näihin tietoihin. 

 

2. Komissio asettaa 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot yleisön saataville julkaisemalla ne 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muilla asianmukaisilla tavoilla. 

 

 

 

 

(*)18 kuukautta tämän asetuksen antamispäivästä.
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30 artikla  

Liitteisiin tehtävät muutokset 

 

Liitteissä olevia vakiolomakkeita pidetään ajan tasalla ja niihin tehdään teknisiä mukautuksia 

31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat kaikilta 

osin tämän asetuksen säännösten mukaiset. 

 

31 artikla 

Komitea 

 

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa perustettu komitea. 

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen 

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

 

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 
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32 artikla 

Tarkastelu 

 

Komissio toimittaa viimeistään …päivänä…kuuta…(*) Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa tarkastellaan 

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöä. Kertomuksessa on oltava arvio menettelyn 

toimivuudesta ja laaja vaikutusten arviointi kunkin jäsenvaltion osalta. 

 

Tätä varten ja sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin paras käytäntö otetaan huomioon ja että 

lainsäädännön parempaa laatua koskevia periaatteita noudatetaan, jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle tietoja eurooppalaisen maksamismääräyksen valtion rajat ylittävästä käytöstä. Tietoja 

on annettava oikeudenkäyntimaksuista, menettelyn nopeudesta, tehokkuudesta, käytön 

helppoudesta ja jäsenvaltioiden sisäisistä maksamismääräysmenettelyistä. 

 

Komissio liittää kertomukseensa tarvittaessa ehdotuksia asetuksen mukauttamiseksi. 

 

33 artikla 

Voimaantulo 

 

 Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

 

 Tätä asetusta sovelletaan ... päivästä... kuuta …(**) lukuun ottamatta 28, 29, 30 ja 31 artiklaa, 

joita sovelletaan …päivästä... kuuta…(***). 

 

                                                 
*  Viisi vuotta päivästä, josta alkaen tätä asetusta sovelletaan. 
**  24 kuukautta tämän asetuksen antamispäivästä. 
***  18 kuukautta tämän asetuksen antamispäivästä. 
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti. 

 

 

Tehty Brysselissä 

 

 

 Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta 

  Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

 

________________________ 
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Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva 
hakemus 
Lomake A  Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006+ 7 artiklan 1 kohta  

   

Lukekaa ensin viimeisellä sivulla olevat täyttöohjeet - ne helpottavat tämän lomakkeen täyttämistä.  
 

1. Tuomioistuin  

Tuomioistuin  

  
Osoite  

  
Postinumero  

  
Postitoimipaikka  

  
Maa  

   

 

Asian numero  
(tuomioistuin täyttää)    

  Saapunut tuomioistuimeen  

 
 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  
Koodit:  01 Kantaja  03 Kantajan edustaja * 05 Kantajan laillinen edustaja ** 

  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja * 06 Vastaajan laillinen edustaja ** 
 
Koodi 
  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  
     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  
  

  
Osoite  
  

Postinumero  
  

Postitoimipaikka 
  

Maa  
  

  
Puhelin ***  
  

Faksi ***  
  

Sähköposti ***  
  

  
Ammatti ***  
  

Muita tietoja ***  
  

Koodi  
  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  
     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  
  

  
Osoite  
  

Postinumero  
  

Postitoimipaikka  
  

Maa  
  

  
Puhelin ***  
  

Faksi ***  
  

Sähköposti ***  
  

  
Ammatti ***  
  

Muita tietoja ***  
  

Koodi  
  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  
     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  
  

  
Osoite  
  

Postinumero  
  

Postitoimipaikka 
  

Maa  
  

  
Puhelin ***  
  

Faksi ***  
  

Sähköposti ***  
  

  
Ammatti ***  
  

Muita tietoja ***  
  

Koodi  
  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 
     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  
  

  
Osoite  
  

Postinumero  
  

Postitoimipaikka 
  

Maa  
  

  
Puhelin ***  
  

Faksi ***  
  

Sähköposti ***  
  

  
Ammatti ***  
  

Muita tietoja ***  
  

* esim. asianajaja     ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja    *** ei pakollinen 
  

                                                 
+ Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
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3. Tuomioistuimen toimivallan peruste 
Koodit:  
01 Vastaajan tai jonkin vastaajista kotipaikka 
02 Kyseessä olevan velvoitteen täyttämispaikka 
03 Paikka, jossa vahinko on tapahtunut 
04 Sivuliikkeen, viraston tai muun laitoksen toimintaa koskevissa riidoissa paikka, jossa 

kyseinen sivuliike, toimipaikka tai muu laitos sijaitsee 
05 Trustin kotipaikka 
06 Lastin tai rahdin pelastamisesta maksettavaa palkkiota koskevissa riidoissa sen 

tuomioistuimen toimipaikka, jonka toimivallan nojalla lasti tai rahti on tai olisi voitu 
pysäyttää  

07 Vakuutukseen liittyvissä asioissa 
vakuutuksenhaltijan, vakuutetun tai vakuutuksen 
edunsaajan kotipaikka 

08 Kuluttajan kotipaikka 
09 Paikka, jossa työntekijä tekee työtään 
10 Työntekijän palkanneen yrityksen sijaintipaikka 
11 Kiinteän omaisuuden sijaintipaikka 
12 Asianosaiset ovat sopineet tuomioistuimen 

valinnasta 
13 Elatusapuun oikeutetun kotipaikka 
14 Muu (täsmennettävä) 

 
Koodi  

  
Täsmennys koskee vain koodia 14  

   
 

4. Asian valt ion rajat yl ittävä luonne 
Koodit:  
01 Belgia  
02 Tšekin tasavalta  
03 Saksa  
04 Viro  
05 Kreikka 

 
06 Espanja  
07 Ranska  
08 Irlanti  
09 Italia  
10 Kypros 

 
11 Latvia  
12 Liettua  
13 Luxemburg  
14 Unkari  
15 Malta  

 
16 Alankomaat 
17 Itävalta 
18 Puola  
19 Portugali  
20 Slovenia  

 
21 Slovakia  
22 Suomi  
23 Ruotsi  
24 Yhdistynyt kuningaskunta
25 muu (täsmennettävä)  

Kantajan koti- tai vakituinen asuinpaikka  

  
Vastaajan koti- tai vakituinen asuinpaikka 

  
Tuomioistuimen sijaintimaa 

   
 

5. Pankkitiedot (ei  pakoll inen)  
5.1 Kantajan maksettaviksi tulevat oikeudenkäyntimaksut 
Koodit:    01 Pankkisiirto  02 Luottokortti  03 Tuomioistuin veloittaa kantajan tililtä 

   04 Yleinen oikeusapu 05 Muu (täsmennettävä)   
Jos valitsette koodin 02 tai 03, täyttäkää lisäyksessä 1 olevat pankkitiedot  

Koodi  

  
Täsmennettävä, jos valitsette koodin 05  

   

5.2 Vastaajan maksettavaksi tuomittavan määrän maksaminen kantajalle 
Tilin haltija  

  
Pankin tunnuskoodi (BIC) tai muu asianmukainen pankkitunnus  

  
Tilinumero  

  
Kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN)  
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EUR Euro CYP Kyproksen punta CZK Tšekin koruna EEK Viron kruunu GBP Punta 
HUF Unkarin forintti LTL Liettuan liti LVL Latvian lati MTL Maltan liira PLN Puolan zloty 
SEK Ruotsin kruunu SIT Slovenian tolar SKK Slovakian koruna Muu (kansainvälisen pankkitunnuksen mukaisesti) 

6. Pääoma  
Valuutta  

  
Kokonaispääoma ilman korkoja ja kuluja 

   
Mihin vaatimus liittyy (Koodi 1)  
01 Myyntisopimus  
02 Vuokrasopimus - irtain omaisuus  
03 Vuokrasopimus - kiinteä omaisuus  
04 Vuokrasopimus - liiketilojen vuokraaminen  
05 Palvelusopimus - sähkö, kaasu, vesi, puhelin  
06 Palvelusopimus - terveydenhuoltopalvelut  
07 Palvelusopimus - kuljetus  
08 Palvelusopimus - oikeudellinen, vero- ja tekninen 

neuvonta  
09 Palvelusopimus - hotelli, ravintola  
10 Palvelusopimus - kunnostus 

11 Palvelusopimus - meklaritoiminta 
12 Palvelusopimus - muu (täsmennettävä) 
13 Urakkasopimus 
14 Vakuutussopimus 
15 Laina  
16 Takaus tai muut vakuudet  
17 Sopimukseen perustumattomat velvoitteet, 

jos ne edellyttävät osapuolten välistä 
sopimusta tai velan hyväksyntää 
(esimerkiksi vahingonkorvaukset, 
perusteeton etu) 

18 Omaisuuden yhteisomistuksesta 
johtuvat vaateet  

19 Vahingonkorvaus - sopimus 
20 Tilaussopimus (sanoma- ja 

aikakauslehdet)  
21 Jäsenmaksu  
22 Työsopimus 
23 Tuomioistuimen ulkopuolinen sovinto 
24 Lapsen elatussopimus  
25 Muu (täsmennettävä) 

Vaatimuksen perusteena olevat seikat (Koodi 2)  
30 Maksua ei ole suoritettu  
31 Maksu on riittämätön 
32 Maksu on viivästynyt 

33 Tavaroita tai palveluja ei ole toimitettu 
34 Toimitetut tavarat ovat viallisia tai palvelut 

puutteellisia 

35 Tavarat tai palvelut eivät vastaa tilausta  
36 Muu (täsmennettävä) 

Muut tiedot (Koodi 3)  
40 Ostopaikka  
41 Toimituspaikka  
42 Ostoajankohta 

43 Toimitusajankohta 
44 Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen laji 
45 Kiinteistön osoite 

46 Lainan kyseessä ollessa: Kulutusluotto  
47 Lainan kyseessä ollessa: Kiinnitysluotto 
48 Muu (täsmennettävä)  

 
 
Tunniste 
1 

Koodi 1  

   
Koodi 2  

   
Koodi 3  

   
Perustelut 

   
Päivämäärä * (tai ajanjakso)  

   
Määrä  

   

Tunniste 
2 

Koodi 1  

   
Koodi 2  

   
Koodi 3  

   
Perustelut 

   
Päivämäärä * (tai ajanjakso)  

   
Määrä 

   

Tunniste 
3 

Koodi 1  

   
Koodi 2  

   
Koodi 3  

   
Perustelut 

   
Päivämäärä * (tai ajanjakso)  

   
Määrä 

   

Tunniste 
4 

Koodi 1  

   
Koodi 2  

   
Koodi 3  

   
Perustelut 

   
Päivämäärä * (tai ajanjakso)  

   
Määrä 

   

* Päivämäärä merkitään muodossa: päivä/kuukausi/vuosi  

 

Vaatimuksen on siirtänyt kantajalle (ilmoitetaan tarvittaessa)  
Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

       
Tunnistuskoodi (ilmoitetaan tarvittaessa)  

  
Osoite 

  
Postinumero 

  
Postitoimipaikka 

  
Maa  

  
 

Lisäerittelyt kuluttajasopimuksiin liittyviä vaatimuksia varten (ilmoitetaan tarvittaessa)  
Vaade koskee 
kuluttajasopimuksiin liittyviä 
asioita 

Jos edelliseen vastattiin 
myöntävästi, onko vastaaja 
kuluttaja 

Jos edelliseen vastattiin myöntävästi, onko vastaajalla asuinpaikka 
jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimessa asia on vireillä neuvosto asetuksen (EY) 
N:o 44/2001 59 artiklassa tarkoitetulla tavalla 

  kyllä           ei           kyllä           ei           kyllä           ei          
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7. Korko 
Koodit (numero yhdistetään kirjaimeen):  
01 Lakisääteinen 02 Sopimukseen perustuva 03 Pääomitettu korko 04 Lainan korko** 05 Kantajan laskema määrä 06 Muu *** 

A Vuodessa B Puolessa vuodessa C Neljännesvuodessa D Kuukaudessa E Muu ***  
 

Tunniste* 

  
Koodi  

  
Korko (%)  

  
% yli peruskoron (EKP)  

  
määrälle  

  
alkaen  

  
saakka  

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Korko (%)  

  
% yli peruskoron (EKP) 

  
määrälle 

  
alkaen 

  
saakka  

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Korko (%)  

  
% yli peruskoron (EKP) 

  
määrälle 

  
alkaen 

  
saakka  

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Korko (%)  

  
% yli peruskoron (EKP) 

  
määrälle 

  
alkaen 

  
saakka  

  
Tunniste* 

  
Täsmennettävä vain, jos valitaan koodi 06 ja/tai E  

   

* täytetään vastaava vaatimuksen tunniste   ** laina, jonka kantaja on ottanut ja joka on vähintään vaadittavan pääoman suuruinen  *** täsmennettävä 

 

8. Sopimussakko (i lmoitetaan tarvittaessa)  
Määrä  

  
Täsmennettävä  

   

 

9. Kulut ( i lmoitetaan tarvittaessa)  
Koodit:  01 Oikeudenkäyntimaksut 02 Muut kulut (täsmennettävä) 

 
Koodi 

  
Täsmennys koskee vain koodia 02  

  
Valuutta  

  
Määrä  

  
Koodi 

  
Täsmennys koskee vain koodia 02  

  
Valuutta 

  
Määrä 

  
Koodi 

  
Täsmennys koskee vain koodia 02  

  
Valuutta 

  
Määrä 

  
Koodi 

  
Täsmennys koskee vain koodia 02  

  
Valuutta 

  
Määrä 
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10. Vaatimuksen tueksi  esitettävissä oleva näyttö 
Koodit: 01 Kirjalliset todisteet 02 Suulliset todisteet 03 Asiantuntijalausunnot 04 Esineeseen tai paikkaan kohdistuva 

katselmus 
05 Muu 
(täsmennettävä)  

* Täydennetään vastaava vaateen tunniste      

Tunniste* 

  
Koodi  

  
Näytön kuvaus  

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Näytön kuvaus 

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Näytön kuvaus 

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

  
Tunniste* 

  
Koodi 

  
Näytön kuvaus 

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

   

* täytetään vastaava vaatimuksen tunniste 
 

11. Lisälausunnot ja l isätiedot (tarvittaessa)  
 

   

 

Pyydän tuomioistuinta määräämään vastaajan (vastaajat) maksamaan kantajalle (kantajille) edellä 
mainitun pääoman, koron sekä sopimusrikkomuksesta aiheutuvat seuraamukset ja kulut. 
 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikeita ja olen toimittanut ne vilpittömässä 
mielessä.  
 
Tiedän, että väärien tietojen antaminen voi johtaa määräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisiin seuraamuksiin.  
Paikka  

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

  
Allekirjoitus ja (mahd.) leima  
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Eurooppalaisen maksamismääräyshakemuksen l isäys 1 
Pankkitiedot kantajan maksettaviksi tulevien oikeudenkäyntimaksujen maksamista varten 
Koodit:     02 Luottokortti     03 Tuomioistuin veloittaa kantajan tililtä 

Koodi  

  
Tilin haltija 

  
Pankin tunnuskoodi (BIC) tai muu asianmukainen pankkitunnus/ Luottokorttiyhtiö 

  
Tilinumero / Luottokortin numero 

  
Kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN) / Voimassaolo ja luottokortin turvanumero  
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Eurooppalaisen 
maksamismääräyshakemuksen l isäys 2 
Vastustan asian siirtämistä tavanomaiseen riita-asiain käsittelyyn

  

Asian numero (täytetään, jos tämä lisäys 
lähetetään tuomioistuimelle 
hakemuslomakkeesta erillään)  

   

 
Paikka  

  
Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

  
Allekirjoitus ja (mahd.) leima 
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HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET 

Tärkeää tietoa  

Tämä lomake on täytettävä jollakin sen tuomioistuimen käyttämällä kielellä, jonka käsiteltäväksi asia saatetaan. Lomake on 
saatavilla kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä, mikä helpottaa sen täyttämistä vaadittavalla kielellä. 

Jos vastaaja vastustaa vaatimustanne, menettely jatkuu toimivaltaisissa tuomioistuimissa tavanomaista riita-asiain käsittelyä 
koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos ette tässä tapauksessa halua jatkaa menettelyä, teidän on täytettävä myös tämän lomakkeen 
lisäys 2. Lisäys on toimitettava tuomioistuimelle ennen eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista. 

Jos hakemus koskee kuluttajaa vastaan esitettyä vaatimusta, joka liittyy kuluttajasopimukseen, se on tehtävä sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jossa on kuluttajan kotipaikka. Muissa tapauksissa hakemus on tehtävä tuomioistuimelle, jolla on 
toimivalta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännösten mukaisesti. Euroopan oikeudellisessa kartastossa (European Judicial 
Atlas) (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm) on tietoa toimivaltaa koskevista säännöistä. 

Hakemus on allekirjoitettava ja päivättävä asianmukaisesti sen viimeisellä sivulla. 

Ohjeet 

Kunkin osion alussa on erityiset koodit, jotka lisätään tarvittaessa asiaankuuluviin kohtiin. 

1. Tuomioistuin  Tuomioistuimen valintaa varten teidän on harkittava, mihin  tuomioistuimen toimivallan perustuu. 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  Tähän kohtaan merkitään asianosaisten ja heidän mahdollisten edustajiensa nimet lomakkeessa 
ilmoitettujen koodien mukaisesti. Kohta [tunnistuskoodi] viittaa tarvittaessa erityiseen numeroon, joka asianajajilla on joissain jäsenvaltioissa 
tuomioistuimen kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (ks. asetuksen (EY) N:o…/20061 7 artiklan 6 kohdan toinen kohta), yritys- tai 
yhteisötunnukseen tai luonnollisten henkilöiden mahdolliseen henkilötunnukseen. Kohdassa [muita tietoja] voi olla muita tietoja henkilön 
tunnistamiseksi (esimerkiksi syntymäaika, kyseessä olevan henkilön asema yrityksessä tai yhteisössä). Jos asianosaisia ja/tai edustajia on 
enemmän kuin neljä, täytetään kohta [11].  

3. Tuomioistuimen toimivallan perusteet  Ks. kohta "Tärkeää tietoa". 

4. Tapauksen valtion rajat ylittävä luonne  Voidaksenne käyttää eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä, vähintään kahdessa tämän kentän 
kohdassa on viitattava eri valtioihin. 

5. Pankkitiedot (ei pakollinen)  Kohdassa [5.1] voitte ilmoittaa tuomioistuimelle, mitä maksutapaa käyttäen suoritatte oikeudenkäyntimaksut. On 
syytä panna merkille, että tuomioistuimen, jolle aiotte hakemuksenne tehdä, käytettävissä ei välttämättä ole kaikkia tässä osiossa mainittuja 
maksutapoja. Teidän olisi tarkistettava, mitkä maksutavat tuomioistuin hyväksyy. Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä kyseiseen tuomioistuimeen tai 
tarkistamalla asia siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston WWW-sivustolta (http://ec.europa.euciviljustice/). Jos 
suoritatte maksun luottokortilla tai suostutte siihen, että tuomioistuin veloittaa maksun pankkitililtänne, teidän olisi ilmoitettava tarvittavat luottokortti- 
tai tilitiedot tämän lomakkeen lisäyksessä 1. Kohdassa [5.2] voitte ilmoittaa, mitä maksutapaa haluatte vastaajan käyttävän maksun suorittamiseksi. 
Tarvittavat pankkitiedot on ilmoitettava, jos haluatte saada maksun pankkisiirtona. 

6. Pääoma  Tässä kohdassa annetaan kuvaus vaatimuksen pääomasta ja sen perusteena olevista seikoista lomakkeessa olevien koodien mukaisesti. 
Kustakin vaatimuksesta käytetään tunnistetta, jotka numeroidaan yhdestä neljään. Kukin vaatimus yksilöidään tunnisteen viereisissä kohdissa 
käyttämällä koodinumeroa 1, 2 tai 3. Jos tila ei riitä, voidaan käyttää [11] kohtaa. Esimerkiksi kohdassa [Päivämäärä (tai Ajanjakso)] viitataan 
sopimuksen tai vahingon päivämäärään tai vuokran kestoon. 

7. Korko  Jos korkoa vaaditaan, tämä on eriteltävä kunkin osiossa [6] yksilöidyn vaatimuksen osalta lomakkeessa olevien koodien mukaisesti. Koodissa 
on oltava sekä asiaan kuuluva numero (ylärivi) että kirjain (alarivi). Jos korosta on esimerkiksi sovittu sopimuksella ja se koskee vuotuisia jaksoja, koodi 
on 02A. Jos korkoa haetaan tuomioistuimen päätöksen antamiseen saakka, viimeinen kohta [saakka] jätetään tyhjäksi. Koodi 01 viittaa lakisääteiseen 
korkoon. Koodi 02 viittaa asianosaisten sopimaan korkoon. Jos käytetään koodia 03 (pääomitettu korko), ilmoitetun määrän olisi oltava vielä jäljellä 
olevan koronlaskentakauden perustana. Korkojen pääomittaminen viittaa tilanteeseen, jossa kertynyt korko lisätään pääomaan ja otetaan huomioon 
myöhempää korkoa laskettaessa. On huomattava, että kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 
annetussa direktiivissä 2000/35/EY tarkoitetuissa kaupallisissa toimissa lakisääteinen korko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään 
perusrahoitusoperaatioonsa ennen kyseisen puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko ("viitekorko") korotettuna vähintään 
seitsemällä prosenttiyksiköllä. Jäsenvaltiossa, joka ei osallistu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, edellä tarkoitettuna viitekorkona pidetään 
kyseisen jäsenvaltion kansallisesti (esimerkiksi sen keskuspankin) määräämää vastaavaa korkoa. Molemmissa tapauksissa sovelletaan kyseisen 
puolivuotiskauden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevaa viitekorkoa seuraavien 6 kuukauden ajan (ks. direktiivi 2000/35/EY, 3 artiklan 
1 kohdan d alakohta). "Peruskorko (EKP)" tarkoittaa Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa.  

8. Sopimussakko (ilmoitetaan tarvittaessa)   

9. Kulut (ilmoitetaan tarvittaessa)  Jos vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kulut on ilmoitettava käyttämällä lomakkeessa olevia 
koodeja. Kohta [täsmennys] täytetään vain käytettäessä koodia 02 eli jos pyydetään muiden kuin oikeudenkäyntimaksujen korvaamista. Tällaisiin 
muihin kuluihin voisivat sisältyä esim. kantajan edustajan kulut tai tuomioistuinmenettelyä edeltävät kulut. Jos korvausta haetaan 
oikeudenkäyntimaksujen osalta tietämättä sen täsmällistä määrää, täytetään kohta [koodi] 01 ja jätetään kohta [määrä] tyhjäksi: sen täyttää 
tuomioistuin.  

10. Vaatimuksen tueksi esitettävissä oleva näyttö  Tässä kohdassa eritellään kunkin vaatimuksen tueksi esitettävissä olevat todisteet 
lomakkeessa olevien koodien avulla. Kohtaan [Näytön kuvaus] merkitään esimerkiksi kyseisen asiakirjan otsikko, nimi ja/tai viitenumero, asiakirjassa 
mainittu rahamäärä ja/tai todistajan tai asiantuntijan nimi. 

11. Lisälausunnot ja lisätiedot (ilmoitetaan tarvittaessa)  Tätä kohtaa käytetään edellä olevien kohtien täydentämiseksi tai tarvittaessa 
tuomioistuimelle toimitettavia tarpeellisia lisätietoja varten. Esimerkiksi tapauksissa, joissa on useita vastaajia, joista kukin on vastuussa osasta 
vaatimusta, kunkin vastaajan velan määrä ilmoitetaan tässä. 

                                                 
1 Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
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Lisäys 1  Tässä kohdassa ilmoitetaan luottokortti- tai pankkitilitietonne, jos maksatte oikeudenkäyntimaksut luottokortilla tai suostutte siihen, että 
tuomioistuin veloittaa maksut pankkitililtänne. On syytä panna merkille, että tuomioistuimella, jolle aiotte hakemuksenne tehdä, ei välttämättä ole 
käytössään kaikkia tässä osiossa mainittuja maksutapoja. Lisäyksessä 1 ilmoitettuja tietoja ei lähetetä vastaajalle.  

Lisäys 2  Tässä kohdassa ilmoitetaan tuomioistuimelle, jos ette halua jatkaa menettelyä siinä tapauksessa, että vastaaja vastustaa vaatimusta. 
Tuomioistuimen antama asianumero on ilmoitettava, jos tämä tieto toimitetaan tuomioistuimelle hakemuksen lähettämisen jälkeen. Lisäyksessä 2 
ilmoitettuja tietoja ei lähetetä vastaajalle. 
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Eurooppalaista maksamismääräyshakemusta koskeva 
täydentämis- ja/tai oikaisupyyntö  
Lomake B Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/20061 9 artiklan 1 kohta  

   

 

1. Tuomioistuin 
 
Tuomioistuin 

  
Osoite  

  
Postinumero  

  
Postitoimipaikka 

  
Maa  

   

 

Asian numero   

Paikka  

  
Päivämäärä  

  
Allekirjoitus ja/tai leima 

 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  
Koodit  01 Kantaja 03 Kantajan edustaja * 05 Kantajan laillinen edustaja ** 

  02 Vastaajat  04 Vastaajan edustaja * 06 Kantajan laillinen edustaja ** 

 

Koodit 

  
Sukunimi, etunimi/ Yrityksen tai yhteisön nimi 

     
(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  
Postinumero 

  
Postitoimipaikka 

  
Maa 

  

  
Puhelin***  

  
Faksi***  

  
Sähköposti***  

  

  
Ammatti ***  

  
Muita tietoja***  

  
Koodi 

  
Sukunimi, etunimi/ Yrityksen tai yhteisön nimi 

     
(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  
Postinumero 

  
Postitoimipaikka 

  
Maa 

  

  
Puhelin***  

  
Faksi***  

  
Sähköposti***  

  

  
Ammatti***  

  
Muita tietoja***  

  
Koodi 

  
Sukunimi, etunimi/ Yrityksen tai yhteisön nimi 

     
(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  
Postinumero 

  
Postitoimipaikka 

  
Maa 

  

  
Puhelin***  

  
Faksi***  

  
Sähköposti***  

  

  
Ammatti***  

  
Muita tietoja***  

  
Koodi 

  
Sukunimi, etunimi/ Yrityksen tai yhteisön nimi  
   

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  
Postinumero 

  
Postitoimipaikka 

  
Maa 

  

  
Puhelin***  

  
Faksi***  

  
Sähköposti***  

  

  
Ammatti***  

  
Muita tietoja***  

  
* esim. asianajaja    ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja     *** ei pakollinen  

                                                 
1
 Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
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Tutkittuamme eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemustanne pyydämme 
teitä täydentämään ja/tai oikaisemaan hakemustanne mahdollisimman pian ja joka 
tapauksessa viimeistään ____päivänä____kuuta______. 

 

Alkuperäisen hakemuksen täydentäminen ja/tai oikaiseminen on tehtävä asiaa käsittelevän 
tuomioistuimen kielellä tai jollakin niistä. 
 
Jollei hakemusta ole täydennetty ja/tai oikaistu edellä mainitussa määräajassa, tuomioistuin hylkää 
hakemuksen asetuksessa säädettyjen edellytysten nojalla.  

 

Hakemustanne ei ole täytetty asianmukaisella kielellä. Täyttäkää se jollakin seuraavista kielistä:  

  

01 tšekki  
02 saksa  
03 viro  
04 espanja  

05 kreikka  
06 ranska  
07 italia  
08 latvia  

09 liettua  
10 unkari  
11 malta  
12 hollanti  

13 puola  
14 portugali  
15 slovakki  
16 sloveeni  

17 suomi  
18 ruotsi 
19 englanti  
20 muu (täsmennettävä)  

 
Kielikoodi  

  

Käytettävä kieli (koskee ainoastaan kielikoodia 20)  

   
 

Seuraavat kohdat on täydennettävä ja/tai oikaistava:  
Koodit:  
01 Asianosaiset ja niiden edustajat 
02 Tuomioistuimen toimivallan peruste 
03 Asian rajat ylittävä luonne  

04 Pankkitiedot 
05 Vaatimuksen pääoma 
06 Korko  

07 Sopimussakko 
08 Kulut 
09 Näyttö 

10 Lisälausunnot ja lisätiedot 
11 Allekirjoitus 

 
Koodi  

  

Täsmennettävä 

  
Koodi  

  

Täsmennettävä  

  
Koodi  

  

Täsmennettävä  

  
Koodi  

  

Täsmennettävä  

  
Koodi  

  

Täsmennettävä  

   

 
 

_____________________ 
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Ehdotus kantajalle eurooppalaista maksamismääräystä 
koskevan hakemuksen muuttamiseksi   
Lomake C Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/20061 10 artiklan 1 kohta  

   

 

1. Tuomioistuin  
 

Tuomioistuin  

  
Osoite  

 

Postinumero 

  

Postitoimipaikka  

  

Maa 

  
 

 

Asian numero   

Paikka  

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

  
Allekirjoitus ja/tai leima 

 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  

Koodit:  01 Kantaja  03 Kantajan edustaja * 05 Kantajan laillinen edustaja **  
  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja * 06 Vastaajan laillinen edustaja ** 
 

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

   

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

 

Postinumero 

  

Postitoimipaikka  

 

Maa 

  

  
Puhelin *** 

 

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

   

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

                                                 
1 Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
*  

esim. asianajaja     ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja     *** ei pakollinen 



 

 
7535/3/06 REV 3ADD 3  HKE/ep 2 
LIITE III DG H II   FI 

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  
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Tutkittuaan eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemustanne tuomioistuin katsoo, että vain 
osa vaatimusta täyttää tarvittavat vaatimukset. Tuomioistuin ehdottaa hakemukseen sen vuoksi 
seuraavia muutoksia: 
 

  

 
 

Pyydämme lähettämään hakemuksen tuomioistuimelle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
viimeistään  
 
_____päivänä______kuuta______ 
 
Mikäli ette ole lähettänyt vastaustanne tuomioistuimelle edellä mainittuun päivään mennessä tai jos ette 
hyväksy tätä ehdotusta, tuomioistuin hylkää asetuksessa säädettyjen edellytysten nojalla eurooppalaista 
maksamismääräystä koskevan hakemuksenne kokonaisuudessaan. 
Jos hyväksytte ehdotuksen, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen vaatimuksen tältä 
osalta. Se, voitteko myöhemmässä käsittelyssä periä alkuperäisen saatavanne jäljellä olevan osan, joka ei 
sisälly eurooppalaiseen maksamismääräykseen, riippuu sen jäsenvaltion lainsäädännöstä, jossa asia on 
pantu vireille.  
 
 

      Hyväksyn tuomioistuimen edellä mainitun ehdotuksen             Hylkään tuomioistuimen edellä mainitun ehdotuksen
Paikka  

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

  

Sukunimi, etunimi 

  
Allekirjoitus ja/tai leima  

  
  
   

 

________________________ 
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Päätös eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen 
hylkäämisestä 
Lomake D Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006+ 11 artiklan 1 kohta  

   

 
1.  Tuomio istu in  
 

Tuomioistuin 

  
Osoite  

  
Postinumero  

  

Postitoimipaikka 

  

Maa  

   

 

Asian numero   

Paikka  

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

  
Allekirjoitus ja/tai leima 

 
2.  As ianosa iset  ja  he idän edustajansa  

Koodit: 01 Kantaja  03 Kantajan edustaja * 05 Kantajan laillinen edustaja ** 
  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja * 06 Vastaajan laillinen edustaja ** 
 
Koodi 

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka 

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi 

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero 

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa 

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
* esim. asianajaja    ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja     *** ei pakollinen 

 

                                                 
+  Virallinen lehti: täydennetään tämän asetuksen numerolla. 
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Tutkittuaan eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksenne asetuksen (EY) N:o .../2006* 
8 artiklan mukaisesti tuomioistuin hylkää hakemuksen seuraavin perustein:  

 
01 Hakemus ei kuulu asetuksen 2 artiklan soveltamisalaan (11 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
02 Hakemus ei koske asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua valtion rajat ylittävää asiaa (11 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
03 Hakemus ei koske asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua määrätyn suuruista rahamääräistä ja erääntynyttä vaatimusta (11 artiklan 1 kohdan 
a alakohta).  
04 Tuomioistuimella ei ole asetuksen 6 artiklan mukaista toimivaltaa asiassa (11 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
05 Hakemus ei täytä asetuksen 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia (11 artiklan 1 kohdan a alakohta).  
06 Vaatimus on selvästi perusteeton (11 artiklan 1 kohdan b alakohta).  
07 Hakemusta ei ole täydennetty tai oikaistu tuomioistuimen asettaman määräajan kuluessa (9 artiklan 2 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan 
c alakohta).  
08 Hakemusta ei ole muutettu tuomioistuimen asettaman määräajan kuluessa (10 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan d alakohta).  

Hylkäämisperuste(et) (koodi ilmoitettava) 
 
Koodi  

  

Lisätietoja (tarvittaessa)  

  
Koodi  

  

Lisätietoja (tarvittaessa)  

  
Koodi  

  

Lisätietoja (tarvittaessa)  

  
Koodi  

  

Lisätietoja (tarvittaessa)  

  
 

Tähän hylkäämispäätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois 
mahdollisuutta tehdä uusi eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tai käyttää jotain 
muuta jäsenvaltion lainsäädännön mukaista menettelyä.  

 
 

                                                 
*  Virallinen lehti: täydennetään tämän asetuksen numerolla. 
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Toimielinten välinen asia: 
2004/0055 (COD)  
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JUSTCIV 65 
CODEC 254 
 

 
SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET 
Asia: Neuvoston 30. kesäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen antamiseksi eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn 
käyttöönotosta 

 
 



LIITE V 
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Eurooppalainen maksamismääräys 

Lomake E  Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/20061 12 artiklan 1 kohta  

   

 

1. Tuomioistuin  

Tuomioistuin 

  
Osoite   

  
Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa 

  
 

 

Asian numero    

Paikka 

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

   
  Allekirjoitus ja/tai leima 

 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  

Koodit:  01 Kantaja  03 Kantajan edustaja* 05 Kantajan laillinen edustaja**  

  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja* 06 Vastaajan laillinen edustaja**  

 

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

   

Mahdollinen tunnistuskoodi 

  

  
Osoite  

 

Postinumero 

  

Postitoimipaikka  

 

Maa 

  

  
Puhelin ***  

 

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

   

Mahdollinen tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

Mahdollinen tunnistuskoodi 

  

  
Osoite  

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  

                                                 
1 Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
* esim. asianajaja   ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja   *** ei pakollinen 



 

 
7535/3/06 REV 3 ADD 5  HKE/km 2 
 DG H II    FI 

Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

Mahdollinen tunnistuskoodi 

  

  
Osoite  

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  
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EUR Euro CYP Kyproksen punta CZK Tšekin koruna EEK Viron kruunu GBP Punta 
HUF Unkarin forintti LTL Liettuan liti LVL Latvian lati MTL Maltan liira PLN Puolan zloty 
SEK Ruotsin kruunu SIT Slovenian tolar SKK Slovakian koruna Muu (kansainvälisen pankkitunnuksen mukaisesti)  
Tuomioistuin on antanut asetuksen (EY) N:o .../2006(*) 12 artiklan mukaisesti eurooppalaisen 
maksamismääräyksen liitteenä olevan hakemuksen perusteella. Tämän päätöksen nojalla Teidät 
määrätään maksamaan kantajalle seuraava määrä:  

Vastaaja  1 
Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

  Rahayksikkö Määrä  Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

Pääoma        

Korko (alkaen)        

Sopimussakko        

Kulut        

Kokonaismäärä        

Vastaaja  2 
Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

  Rahayksikkö Määrä  Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

Pääoma        

Korko (alkaen)        

Sopimussakko        

Kulut        

Kokonaismäärä        

       Yhteisvastuu 

 

(*) Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero.
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TÄRKEÄÄ TIETOA VASTAAJALLE 
Tiedoksenne saatetaan, että  

a. käytettävissänne olevat vaihtoehdot ovat joko:  
i. maksaa määräyksessä ilmoitettu määrä kantajalle; tai  
ii. vastustaa maksamismääräystä antamalla vastine tämän määräyksen antaneelle tuomioistuimelle 

b kohdassa ilmoitetussa määräajassa;  
b. vastine on lähetettävä tuomioistuimelle 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona tämä määräys annettiin Teille 

tiedoksi. Tämä 30 päivän määräaika alkaa määräyksen tiedoksiantamista seuraavana päivänä. Tähän 
määräaikaan luetaan lauantait, sunnuntait ja yleiset vapaapäivät. Jos kyseisen määräajan viimeinen päivä on 
lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy seuraavana työpäivänä (ks. asetus (EY, Euratom) 
N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971*). Yleisinä vapaapäivinä otetaan huomioon sen jäsenvaltion 
yleiset vapaapäivät, jossa tuomioistuin sijaitsee;  

c. tämä määräys on annettu pelkästään kantajan antamien tietojen perusteella, joita tuomioistuin ei ole 
tarkistanut;  

d. tästä määräyksestä tulee täytäntöönpanokelpoinen, jollei tuomioistuimelle anneta vastinetta b kohdassa 
ilmoitetussa määräajassa;  

e. jos on annettu vastine, menettely jatkuu tämän määräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisissa 
tuomioistuimissa tavanomaista riita-asiain käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, jollei kantaja ole 
nimenomaisesti pyytänyt menettelyn päättämistä tässä tapauksessa.  

*  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1 (hollannin-, italian-, ranskan- ja saksankielinen.) 
Englanninkielinen erityispainos: Sarja I Alue 1971(II), s. 354  
Kreikankielinen erityispainos: Luku 01 Nide 1, s. 131 
Portugalin- ja espanjankieliset erityispainokset: Luku 01 Nide 1, s. 149 Suomen-- ja ruotsinkieliset erityispainokset: 

Alue 1 Nide 1, s. 71  
 Latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset erityispainokset:Luku 01 
Nide 1, s. 51.  
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SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET 
Asia: Neuvoston 30. kesäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eurooppalaisen 
maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 

 
 
 
 



LIITE VI 
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Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen 
Lomake F Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/20061 16 artiklan 1 kohta  

  

 

1. Tuomioistuin  
 
Tuomioistuin 

  
Osoite 

  
Postinumero 

  

Postitoimipaikka 

  

Maa  

   

 

Asian numero   

Paikka 

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi) 

  
Allekirjoitus ja/tai leima 

 

2. Asianosaiset ja heidän edustajansa  
Koodit:  01 Kantaja  03 Kantajan edustaja* 05 Kantajan laillinen edustaja**  

  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja*  06 Vastaajan laillinen edustaja**  
 
 
Koodi  

  
Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     
(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  
Postinumero

  
Postitoimipaikka 

  
Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi 

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi  

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite 

  

Postinumero

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

                                                 
1 Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
* esim. asianajaja    ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja     *** ei pakollinen  
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Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
  * ei pakollinen  

 

Vastustan ... päivänä ...kuuta … annettua eurooppalaista maksamismääräystä.  

 

Paikka  

  

Päivämäärä  

  

Allekirjoitus ja/tai leima  
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LIITE VII 
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Ilmoitus täytäntöönpanokelpoisuudesta 
Lomake G Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006+ 18 artiklan 1 kohta  
  

   

 

1.  Tuomio istu in  
 
Tuomioistuin  

  
Osoite 

  
Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

   

 

Asian numero    

Paikka   

  

Päivämäärä (pv/kk/vuosi)  

  
Allekirjoitus ja/tai leima 

 

2.  As ianosa iset  ja  he idän edustajansa  

Koodit: 01 Kantaja  03 Kantajan edustaja * 05 Kantajan laillinen edustaja ** 
  02 Vastaaja  04 Vastaajan edustaja * 06 Vastaajan laillinen edustaja ** 
 
Koodi 

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka 

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi 

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero 

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa 

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
Koodi  

  

Sukunimi, etunimi / Yrityksen tai yhteisön nimi 

     

(Mahdollinen) tunnistuskoodi  

  

  
Osoite  

  

Postinumero  

  

Postitoimipaikka  

  

Maa  

  

  
Puhelin ***  

  

Faksi ***  

  

Sähköposti ***  

  

  
Ammatti ***  

  

Muita tietoja ***  

  
* esim. asianajaja    ** esim. toinen vanhemmista, holhooja, toimitusjohtaja     *** ei pakollinen 

 

                                                 
+ Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
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Tuomioistuin ilmoittaa, että liitteenä oleva eurooppalainen maksamismääräys, 

joka on annettu ... päivänä …kuuta … ja annettu vastaajalle tiedoksi ... päivänä ...kuuta …, 

on täytäntöönpanokelpoinen asetuksen (EY) N:o …/2006* 18 artiklan mukaisesti. 

 

Tärkeää tietoa 
 

Tämä eurooppalainen maksamismääräys on täytäntöönpanokelpoinen ilman eri toimenpiteitä kaikissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Sen julistaminen erikseen 
täytäntöönpanokelpoiseksi jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, ei ole tarpeen, eikä sen 
tunnustamista ole mahdollista vastustaa. Täytäntöönpanomenettelystä säädetään täytäntöönpanevan 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jollei yllä mainitussa asetuksessa toisin säädetä.  

 
 

 
 

________________________ 

                                                 
* Huomautus viralliselle lehdelle: lisätään tämän asetuksen numero. 
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NEUVOSTON PERUSTELUT 
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käyttöönotosta 

 
 

 

 

NEUVOSTON PERUSTELUT 
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I Johdanto 

 

Neuvosto pääsi 21.2.2006 yleiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisen 

maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta. Tämän jälkeen vahvistettiin yhteispäätösmenettelyn 

mukaisesti yhteinen kanta 30.6.2006. 

 

Kantansa vahvistaessaan neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 

13.12.2005 antaman lausunnon (ks. asiak. 15686/05 CODEC 1174 JUSTCIV 238). 

 

Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa riitauttamattomia rahamääräisiä 

vaatimuksia koskevien valtion rajat ylittävien asioiden käsittelyä ja vähentää siitä aiheutuvia 

kustannuksia. Lisäksi sen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi eurooppalaisten 

maksamismääräysten vapaa liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

II Yhteisen kannan erittely 

 
I Yleistä 

 

Neuvoston yhteisessä kannassa noudatetaan pitkälti komission alkuperäistä ehdotusta sellaisena 

kuin se on muutetussa ehdotuksessa, jonka komissio toimitti neuvostolle 9.2.2006. 

 

Kyseiseen tekstiin tehdyt pääasialliset muutokset ovat seuraavat: 

 

1. Komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna säädöksen soveltamisalaa on 

selkeytetty ja kehitetty edelleen. Siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden piiriin ei kuulu 

valtion vastuu teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä 

("acta iure imperii"). Lisäksi 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa suljetaan soveltamisalan 

ulkopuolelle sopimuksenulkoisista velvoitteista johtuvat vaateet. Asetuksen 

soveltamisala on rajattu koskemaan sen 3 artiklassa määriteltyjä valtion rajat ylittäviä 

tapauksia. 
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2. Tekstiin on tehty useita muutoksia sen mahdollistamiseksi, että hakemus voidaan tehdä 

sähköisesti tai automaattista menettelyä käyttäen (ks. esimerkiksi 7 artiklan 5 ja 6 kohta 

ja 16 artiklan 4 ja 5 kohta). 

 

3. Alkuperäinen kaksivaiheinen maksamismääräysmenettely on korvattu yksivaiheisella 

menettelyllä. Tekstiin on kuitenkin lisätty uusia menettelyllisiä takeita asianosaisten 

oikeuksien turvaamiseksi (ks. erityisesti 8, 10, 11 ja 12 artikla). Tuomioistuin, jolle 

eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehty, tutkii 

hakemuslomakkeen perusteella, täyttyvätkö säädetyt edellytykset ja vaikuttaako 

vaatimus perustellulta. Tarkastelun perusteella tuomioistuin voi joko hylätä hakemuksen 

tai antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. 

 

4. Alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen asetuksessa säädetään nyt mahdollisuudesta antaa 

eurooppalainen maksamismääräys osasta vaadetta, jos kantaja tämän hyväksyy. 

 

5. Asetuksessa on selvennetty eri menettelyvaiheiden aikatauluja. Yhdenmukaisuuden 

vuoksi asetuksessa käytetään yhtenäistä 30 päivän määräaikaa eurooppalaisen 

maksamismääräyksen antamiselle ja vastineen lähettämiselle. 

 

6. Alkuperäisessä ehdotuksessa ei ollut säännöksiä asiakirjojen tiedoksiannosta. 

Asetuksessa annetaan sen nykyisessä muodossa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevia 

erityisiä, yksityiskohtaisia vähimmäisvaatimuksia, joita olisi sovellettava eurooppalaista 

maksamismääräystä koskevan menettelyn yhteydessä. 

 

7. Alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen asetus sisältää nyt täytäntöönpanoa koskevia 

säännöksiä (ks. 21, 22 ja 23 artikla). 

 

Muut tarkistukset koskevat enemmän muotoseikkoja ja ne on tehty tekstin luettavuuden 

parantamiseksi. 

 

Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen säädösosa ja johdanto-osan kappaleet on numeroitu 

uudelleen. Liitteessä olevassa vastaavuustaulukossa esitetään yhteisen kannan ja alkuperäisen 

ehdotuksen toisiaan vastaavat numerot. 
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2. Parlamentin tarkistukset 

 

Neuvosto hyväksyi kaikki Euroopan parlamentin tekemät tarkistukset. Joissain tapauksissa 

neuvostossa käydyissä keskusteluissa ja lingvistijuristien suorittaman viimeistelyn aikana kävi ilmi, 

että tarvitaan tiettyjä teknisiä selvennyksiä. Johdanto-osan kappaleita ja hakemuslomakkeita on 

muokattu ja ajantasaistettu vastaamaan asetuksen artiklaosan tekstiä. 

 

a) Tarkistukset, jotka hyväksyttiin kokonaisuudessaan  

Tarkistukset 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ja 73 voidaan hyväksyä sellaisina kuin Euroopan parlamentti on 

esittänyt, sillä ne yksinkertaistavat menettelyä, tukevat tavoitetta eurooppalaisten 

maksamismääräysten vapaasta liikkuvuudesta tai selventävät ja yhdenmukaistavat asetusta. 

 

Eksekvatuurimenettelyn poistamista, asiakirjojen tiedoksiantoa ja asetuksen täytäntöönpanoa 

koskevien säännösten lisääminen edellyttää myös uusien johdanto-osan kappaleiden lisäämistä. Ne 

ovat pitkälti peräisin riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen 

täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21.4.2004 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksesta N:o (EY) 805/2004. 

 

b) Sisältönsä puolesta hyväksytyt tarkistukset 

Tarkistukset 28, 30, 31, 33, 34, 35, 51 ja 62 voidaan hyväksyä sisältönsä puolesta uudelleen 

muotoiltuina. 

 

Tarkistus 28 on otettu huomioon johdanto-osan 17 kappaleessa. Tässä yhteydessä on 

asianmukaisempaa viitata muutoksenhakuoikeuteen kuin uudelleen tutkimiseen. 

 

Tarkistuksissa 30 ja 31 ehdotetut muutokset on yhdistetty johdanto-osan 28 kappaleeseen 

selkeyden vuoksi. 

 

Tarkistuksessa 33 ehdotetut muutokset on otettu huomioon johdanto-osan 23 kappaleessa, jonka 

muotoilua on hieman selvennetty kappaleen sijoittamiseksi asianmukaiseen yhteyteen. 

 

Tarkistuksessa 34 ehdotetut muutokset on otettu huomioon johdanto-osan 24 kappaleessa, jonka 

muotoilua on hieman selvennetty kappaleen sijoittamiseksi asianmukaiseen yhteyteen. 
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Yksinkertaistamisen vuoksi ja ottaen huomioon toimielinten välisen sopimuksen periaatteet 

johdanto-osan kappaleiden laadinnasta tarkistuksessa 35 nykyiseen johdanto-osan 26 kappaleeseen 

ehdotettuja muutoksia olisi hieman muutettava. 

 

Tarkistuksessa 51 ehdotetut muutokset on otettu huomioon 12 artiklassa. Käyttäjäystävällisyyden 

ja selvyyden vuoksi 12 artiklan 3 kohdan b alakohdassa todetaan nyt selkeästi, että vastine on 

lähetettävä määräyksen antaneelle tuomioistuimelle 30 päivän kuluessa siitä, kun maksamismääräys 

on annettu vastaajalle tiedoksi. 

 

Tarkistus 62 liittyy 22 artiklaan. Koska 22 artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä viitataan 

päätökseen tai määräykseen, olisi ilmaus 'määräys' lisättävä myös a ja b alakohtaan. 

 

c) Osittain hyväksytyt tarkistukset 

Tarkistukset 29, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 74, 75 ja 76 voidaan hyväksyä osittain. 

 

Tarkistuksen 29 tarkoituksena on selventää, mihin pyritään uudelleenkäsittelyllä, jollaiseen 

vastaajilla on mahdollisuus sen jälkeen, kun eurooppalaista maksamismääräystä koskevan vastineen 

esittämiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen. Koska mahdollisuus uudelleenkäsittelyyn on 

tärkeä vastaajan oikeuksien kannalta, johdanto-osan kappaleen olisi oltava täsmällisempi, ja siinä 

olisi selvennettävä, että "muihin poikkeuksellisiin oloihin" voi kuulua esimerkiksi tilanne, jossa 

eurooppalainen maksamismääräys perustuu kantajan hakemuslomakkeessa antamiin vääriin 

tietoihin. 

 

Tarkistus 43 muuttaa 7 artiklaa. Tämä tarkistus on kokonaisuudessaan hyväksyttävissä, mutta 

7 artiklan 2 kohdan b alakohdassa olisi lisäksi asianmukaista mainita korko- ja sopimussakkojen 

lisäksi "kulut". 

 

Tarkistus 44 muuttaa 8 artiklaa. Koska 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklassa viitataan seikkoihin, joiden 

perusteella hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, viittaus hakemuksen tutkittavaksi ottamiseen on 

tarpeeton. Artiklassa olisi siis viitattava sen tarkastamiseen, täyttyvätkö 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklassa 

esitetyt vaatimukset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. 
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Edellisen kohdan logiikan mukaisesti 9 artiklan 1 kohdan toinen osa, joka kattaa tarkistuksen 45, 

olisi muotoiltava seuraavasti: "paitsi jos vaatimus on selvästi perusteeton tai jos hakemusta ei voida 

ottaa tutkittavaksi". 

 

Tarkistus 46 liittyy nykyiseen 10 artiklaan. Ottaen huomioon 7 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 

8 artikla, tässä säännöksessä olisi viitattava vaatimukseen eikä hakemukseen. 

 

Tarkistus 47 muuttaa nykyistä 11 artiklaa. Vaikka se on periaatteessa hyväksyttävä, perusteiden 

järjestystä on muutettu, jotta se noudattaisi niiden artiklojen järjestystä, joissa perusteet on mainittu. 

Ottaen huomioon tarkistuksista 44 ja 45 esitetyt huomautukset 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 

olisi muotoiltava seuraavasti: "vaatimus on selvästi perusteeton". 

 

Tarkistuksissa 52 ja 53 ehdotetut muutokset on sisällytetty 13 ja 14 artiklaan. Vaikka nämä 

muutokset ovat periaatteessa hyväksyttäviä, tarvitaan yksi pieni muutos. Koska vastaaja voi 

oleskella kolmannessa maassa, ko. artikloissa olisi asianmukaista puhua "jäsenvaltion" sijaan 

"valtiosta". 

 

Tarkistusten 74, 75 ja 76 kohteena olevia vakiolomakkeita on huomattavasti ajantasaistettu ja 

täydennetty Itävallan puheenjohtajakaudella neuvostossa suoritetun teknisen työskentelyn pohjalta. 

 

III Päätelmä 

 

Neuvosto katsoo, että eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönottoa koskevan 

yhteisen kannan tekstissä on päästy toivottuun tasapainoon, jonka muodostavat toisaalta Euroopan 

laajuisen tehokkaan menettelyn käyttöönotto tietyn suuruisten rahamääräisten saatavien 

perimiseksi, niin että tehdään mahdolliseksi eurooppalaisten maksamismääräysten vapaa 

liikkuvuus, ja toisaalta velallisen oikeuksien suojaaminen. 
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LIITE 

 

VASTAAVUUSTAULUKKO 

 
Komission alkuperäinen ehdotus Neuvoston yhteinen kanta 

Johdanto-osan 1 kappale  Johdanto-osan 1 kappale 

uusi  Johdanto-osan 2 kappale 

Johdanto-osan 2 kappale Johdanto-osan 3 kappale 

Johdanto-osan 3 kappale Johdanto-osan 4 kappale 

Johdanto-osan 4 kappale Johdanto-osan 5 kappale 

Johdanto-osan 5 kappale Johdanto-osan 6 kappale 

Johdanto-osan 6 kappale Johdanto-osan 7 kappale 

Johdanto-osan 7 kappale Johdanto-osan 8 kappale 

uusi Johdanto-osan 9 kappale 

Johdanto-osan 8 kappale Johdanto-osan 10 kappale 

Johdanto-osan 9 kappale poistettu 

Johdanto-osan 10 kappale Johdanto-osan 11 kappale 

uusi Johdanto-osan 12 kappale 

Johdanto-osan 11 kappale Johdanto-osan 13 kappale 

Johdanto-osan 12 kappale poistettu 

Johdanto-osan 13 kappale poistettu 

Johdanto-osan 14 kappale poistettu 

Johdanto-osan 15 kappale poistettu 

Johdanto-osan 16 kappale poistettu 

uusi Johdanto-osan 14 kappale 

uusi Johdanto-osan 15 kappale 

uusi Johdanto-osan 16 kappale 

uusi Johdanto-osan 17 kappale 

uusi Johdanto-osan 18 kappale 

uusi Johdanto-osan 19 kappale 

uusi Johdanto-osan 20 kappale 

uusi Johdanto-osan 21 kappale 

uusi Johdanto-osan 22 kappale 
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Komission alkuperäinen ehdotus Neuvoston yhteinen kanta 

uusi Johdanto-osan 23 kappale 

uusi  Johdanto-osan 24 kappale 

uusi Johdanto-osan 25 kappale 

uusi Johdanto-osan 26 kappale 

uusi Johdanto-osan 27 kappale 

uusi Johdanto-osan 28 kappale 

Johdanto-osan 17 kappale Johdanto-osan 29 kappale 

Johdanto-osan 18 kappale poistettu 

Johdanto-osan 19 kappale Johdanto-osan 30 kappale 

Johdanto-osan 20 kappale Johdanto-osan 31 kappale 

Johdanto-osan 21 kappale Johdanto-osan 32 kappale 

uusi 1 artikla 

1 artikla 2 artikla 

uusi 3 artikla 

2 artiklan 1 kohta 4 artikla 

2 artiklan 2 kohta 1 artiklan 2 kohta 

uusi 5 artikla 

uusi 6 artikla 

3 artikla 7 artikla 

4 artiklan 1 kohta 8 artikla 

4 artiklan 2 kohta 9 artikla 

uusi 10 artikla 

5 artikla 11 artikla 

6 artikla poistettu 

7 artikla poistettu 

8 artikla poistettu 

9 artikla 12 artikla 

uusi 13 artikla 
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Komission alkuperäinen ehdotus Neuvoston yhteinen kanta 

uusi 14 artikla 

uusi  15 artikla 

10 artikla poistettu 

11 artikla 16 artikla 

12 artikla 17 artikla 

uusi 18 artikla 

uusi 19 artikla 

uusi 20 artikla 

uusi 21 artikla 

uusi 22 artikla 

uusi 23 artikla 

13 artikla 24 artikla 

14 artikla 25 artikla 

15 artikla 26 artikla 

uusi 27 artikla 

uusi 28 artikla 

16 artikla 29 artikla 

17 artikla 30 artikla 

18 artikla 31 artikla 

uusi 32 artikla 

19 artikla 33 artikla 
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– Lausuma(t) 

 

KOMISSION LAUSUMA 

 
Komissio toteaa, että tämän asetuksen yhteydessä annettu ilmaisun 'valtion rajat ylittävä asia' 
määritelmä ei ole tulkinta EY:n perustamissopimuksen 65 artiklassa esitetystä vaatimuksesta, jonka 
mukaan yhteisön toiminta rajoittuu asioihin, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli, vaan se on 
ainoastaan yksi tapa rajata tämän asetuksen soveltamisala 65 artiklan puitteissa. 
 
Soveltamisalan rajoittaminen viittaamalla ilmaisun 'rajat ylittävä' yleiseen määritelmään ei ole 
tarpeen kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvissä säädöksissä. 
 
Sitä, onko ilmaisun 'rajat ylittävä' yleinen määritelmä tarpeen tai hyödyksi muissa säädöksissä, jotka 
eivät liity kansainväliseen yksityisoikeuteen, kuten sovittelua koskevassa direktiivissä, joka on 
luonteeltaan erilainen kuin kyseenä oleva asetus, olisi analysoitava tarkoin tapauskohtaisesti ja 
ottaen huomioon kunkin säädöksen tavoitteet. 
 

________________________ 
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2004/0055 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 

1. TAUSTAA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2004) 173 lopullinen – 2004/0055 (COD): 

19.3.2004 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 9.2.2005 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 13.12.2005 

Muutettu ehdotus toimitettiin: 8.2.2006 

Yhteinen kanta annettiin: 30.6.2006 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Euroopan unionin talouden toimijoiden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että maksamattomat mutta riitauttamattomat saatavat 
voidaan periä nopeasti. Jos lainsäädäntö ei takaa velkojan riidattomien vaateiden nopeaa 
täytäntöönpanoa, se tavallaan antaa epärehellisille velallisille tietynasteisen suojan ja 
kannustaa näitä siten viivyttämään velanmaksua tahallaan omaksi edukseen. 
Maksuviivästykset ovat merkittävä syy maksukyvyttömyyteen, joka uhkaa erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten toimintakykyä ja aiheuttaa runsaasti työpaikkojen menetyksiä. 

Se, että jopa riidattomien velkojen perimiseksi on aloitettava pitkällisiä, monimutkaisia ja 
kalliita tuomioistuinmenettelyjä, väistämättä vain pahentaa talouteen kohdistuvia 
haittavaikutuksia. Tilanne muodostaa jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmille monitahoisen 
haasteen. Onkin tärkeää erottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisistaan todelliset 
riita-asiat ja sellaiset asiat, joissa ei ole varsinaista oikeusriitaa. Näiden tapausten erottaminen 
toisistaan on hyödyllistä, mutta se ei vielä riitä varmistamaan, että tuomioistuimien rajallisia 
resursseja voitaisiin käyttää tehokkaasti. Näin ne voivat kuitenkin keskittyä todellisiin riita-
asioihin ja ratkaista ne kohtuullisessa ajassa. Tähän toivottuun tulokseen päästään kuitenkin 
vain, jos riidattomia vaateita varten on käytettävissä nopea ja tehokas menettely.  

Ehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön koko EU:n alueella sovellettava yhdenmukainen ja 
nopea menettely riitauttamattomien rahavaateiden perimiseksi. 
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA 

3.1. Yleisiä huomautuksia 

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan yksimielisesti. Yhteinen kanta säilyttää komission 
alkuperäisen ehdotuksen keskeisen sisällön, sellaisena kuin se on muutettuna komission 
muutetulla ehdotuksella. 

Merkittävimmät yhteisessä kannassa tehdyt muutokset liittyvät seuraaviin asioihin: 

- Yhteisessä kannassa rajoitetaan asetuksen soveltamisalaa valtion rajat ylittäviin asioihin. 
Valtion rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisista on 
kotipaikka tai asuinpaikka muussa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka 
tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.  

- Tekstiin on tehty monia muutoksia, jotta hakemusten käsittelyssä voitaisiin hyödyntää 
sähköisiä viestintävälineitä ja automaattista menettelyä (ks. 7 artiklan 5 kohta, 7 artiklan 
6 kohta, 8 artikla, 16 artiklan 4 kohta ja 16 artiklan 5 kohta). 

- Alkuperäinen kaksivaiheinen maksamismääräysmenettely on korvattu yksivaiheisella 
menettelyllä. Tekstiin on kuitenkin lisätty uusia menettelyllisiä takeita, jotta menettelyn 
osapuolten oikeuksia voidaan suojella (ks. erityisesti 8, 10, 11 ja 12 artikla). Saadessaan 
hakemuksen tuomioistuin tutkii hakemuslomakkeen perusteella, täyttyvätkö sen 
hyväksyttävyydelle asetetut edellytykset ja vaikuttaako hakemus perustellulta. Tämän 
tarkastelun perusteella tuomioistuin voi joko hylätä hakemuksen tai antaa eurooppalaisen 
maksamismääräyksen.  

- Alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen asetuksessa säädetään nyt mahdollisuudesta antaa 
kantajan suostumuksella vaateen osaa koskeva eurooppalainen maksamismääräys.  

- Asetuksessa on selvennetty eri menettelyvaiheisiin sovellettavia määräaikoja. 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi asetuksessa säädetään yhdenmukainen 30 päivän 
määräaika eurooppalaisen maksamismääräyksen antamiselle ja sitä koskevan vastineen 
esittämiselle.  

- Alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen asetus sisältää nyt täytäntöönpanoa koskevia 
säännöksiä (ks. 21, 22 ja 23 artikla). Eksekvatuurimenettelyn poistaminen on sisällytetty 
asetuksen artiklaosaan. Tätä koskevat vähimmäisnormit on jo vahvistettu riitauttamattomia 
vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 805/2004. 

- Yhteinen kanta sisältää yksityiskohtaisen tarkistuslausekkeen. 

Muut muutokset liittyvät muotoiluun ja ne on tehty tekstin luettavuuden parantamiseksi. 

Komissio voi hyväksyä yhteisen kannan. Vaikka yhteisessä kannassa muutetaan joitakin 
erityispiirteitä komission alkuperäisestä ehdotuksesta, sellaisena kuin se on muutettuna 
parlamentin lausunnon perusteella, sen tavoitteet ovat kuitenkin edelleen samat eli 
riitauttamattomia rahavaateita koskevien asioiden käsittelyn yksinkertaistaminen, 
nopeuttaminen ja sen kustannusten vähentäminen. 
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3.2. Euroopan parlamentin tarkistukset 

Kaikki Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset on sisällytetty komission muutettuun 
ehdotukseen ja yhteiseen kantaan. Neuvostossa käydyt keskustelut sekä oikeus- ja 
kieliasiantuntijoiden tekstiin esittämät tarkistukset osoittivat kuitenkin, että eräissä tapauksissa 
tekniset selvennykset ovat tarpeen. Jotta johdanto-osan kappaleet ja vakiolomakkeet saataisiin 
vastaamaan asetuksen tekstiä, niitä on muutettu ja ajantasaistettu.  

Muutettu ehdotus ja yhteinen kanta poikkeavat toisistaan ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan 
osalta seuraavasti: 

- Muutetun ehdotuksen 3 artiklan 1 kohta: ”Tässä asetuksessa valtion rajat ylittävällä asialla 
tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisista on kotipaikka tai asuinpaikka muussa 
valtiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.” 

- Yhteisen kannan 3 artiklan 1 kohta: ”Tässä asetuksessa valtion rajat ylittävällä asialla 
tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisista on kotipaikka tai asuinpaikka muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.” 

Komissio on edelleen pettynyt siihen, että asetuksen soveltamisala rajataan tapauksiin, joissa 
asianosaisten kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa. Se on antanut asiaa koskevan lausuman. 

Neuvoston yhteisestä kannasta on neuvoteltu yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, jotta 
sopimukseen päästäisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ei 
odoteta enää esittävän tarkistuksia yhteiseen kantaan. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio hyväksyy yhteisen kannan, sillä se sisältää keskeiset osat komission alkuperäisestä 
ehdotuksesta ja parlamentin tarkistuksista, sellaisina kuin ne on sisällytetty komission 
muutettuun ehdotukseen. 

5. KOMISSION LAUSUMA 

Komissio esitti seuraavan lausuman yhteisen kannan vahvistamisen yhteydessä: 

_____________ 

KOMISSION LAUSUMA 

Komissio toteaa, että tämän asetuksen yhteydessä annettu ilmaisun 'valtion rajat ylittävä asia' 
määritelmä ei ole tulkinta EY:n perustamissopimuksen 65 artiklassa esitetystä vaatimuksesta, 
jonka mukaan yhteisön toiminta rajoittuu asioihin, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli, 
vaan se on ainoastaan yksi tapa rajata tämän asetuksen soveltamisala 65 artiklan puitteissa. 

Soveltamisalan rajoittaminen viittaamalla ilmaisun 'rajat ylittävä' yleiseen määritelmään ei ole 
tarpeen kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvissä säädöksissä. 

Sitä, onko ilmaisun 'rajat ylittävä' yleinen määritelmä tarpeen tai hyödyksi muissa 
säädöksissä, jotka eivät liity kansainväliseen yksityisoikeuteen, kuten sovittelua koskevassa 
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direktiivissä, joka on luonteeltaan erilainen kuin kyseenä oleva asetus, olisi analysoitava 
tarkoin tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon kunkin säädöksen tavoitteet. 




