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I JOHDANTO

Pysyvien edustajien komitea pani 7. tammikuuta 2010 merkille Belgian, Bulgarian, Viron, 

Espanjan, Ranskan, Italian, Unkarin, Puolan, Portugalin, Romanian, Suomen ja Ruotsin esittämän 

aloitteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 

(17513/09 COPEN 247 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1).

Neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) totesi 4. kesäkuuta 2010, että tekstillä oli riittävästi kannatusta 

Euroopan parlamentin kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi (10384/10 COPEN 127 

CODEC 498).

Puheenjohtajavaltio aloitti keskustelut Euroopan parlamentin ja komission edustajien kanssa, jotta 

tekstistä päästäisiin yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. Yhteisymmärrykseen ei 

kuitenkaan päästy, ja Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 14. joulukuuta 

2010.

Neuvoston valmistelevissa elimissä käytyjen keskustelujen jälkeen Euroopan parlamentin kanssa 

käytiin 20. syyskuuta 2011 uusi kolmikantakeskustelu ja säädöksen tekstistä päästiin alustavaan 

yhteisymmärrykseen.

II NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Jotta saataisiin riittävä kannatus neuvostossa, Euroopan parlamentin kanssa käydyissä 

neuvotteluissa on sovittu seuraavista muutoksista tekstiin:

a) Säädöksen soveltamisala on osittain määritelty uudelleen siten, että luodaan tiiviimpi kytkös 

eurooppalaisen suojelumääräyksen antamismahdollisuuden ja rikoksen välillä (1 artikla). Tällä 

muutoksella pyritään selventämään säädöksen yhteys SEUT 82 artiklan 1 kohdan tarjoamaan 

oikeusperustaan.
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b) Samaa tarkoitusta varten on todettu lisäksi, että eurooppalaisen suojelumääräyksen perustana 

olevan suojelutoimenpiteen on oltava seurausta rikosasioissa annetusta päätöksestä (2 artiklan 

2 kohta).

c) Jotta säädös on sovitettavissa mahdollisimman laajalti rikoksen uhrien suojelua koskeviin 

erilaisiin kansallisiin järjestelmiin, on myös todettu, että kunhan edellä mainitut ehdot täyttävät, 

eurooppalaisen suojelumääräyksen perustana olevan suojelutoimenpiteen määräävän viranomaisen 

luonteella ei ole väliä (johdanto-osan 9 kappale), ja että eurooppalaisen suojelumääräyksen 

täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi panna sen täytäntöön oman kansallisen järjestelmänsä 

erityispiirteiden mukaisesti hallinnollisella, siviili- tai rikosoikeudellisella menettelyllä (9 artikla).

d) Direktiivin johdanto-osan kappaleet on mukautettu vastaavasti.

e) Uusi kohta on lisätty 13 artiklaan (ks. 4 kohta), jossa selvennetään eurooppalaisen 

suojelumääräyksen antamisen ja valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevien 

päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston puitepäätöksen 2008/947/YOS 

mukaisten menettelyjen välistä suhdetta.

III PÄÄTELMÄT

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa komission avustuksella aikaansaatu kompromissi.

Neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) pani 23. syyskuuta 2011 merkille ehdotuksen yhteisymmärrykseksi 

ja vahvisti olevansa valmis hyväksymään uuden tekstin. Euroopan parlamentin LIBE- ja 

FEMM-valiokunnat päättivät 4. lokakuuta 2011 valtuuttaa puheenjohtajansa kirjoittamaan pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa todetaan, että jos neuvosto lähettää virallisesti 

parlamentille kantansa siinä muodossa kuin se on kyseisen kirjeen liitteessä, he suosittelevat 

valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa täysistunnolle, että neuvoston kanta hyväksytään 

tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä lingvistijuristien viimeisteltyä sen.

Pysyvien edustajien komitea vahvisti 6. lokakuuta yhteisymmärryksen, jotta teksti voidaan esittää 

poliittisen yhteisymmärryksen hyväksymiseksi neuvostossa.

________________
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LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia: Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Viron 

tasavallan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Unkarin tasavallan, Puolan 
tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Suomen tasavallan ja Ruotsin 
kuningaskunnan aloite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä [ensimmäinen käsittely]
– Hyväksytään
a) neuvoston kanta
b) neuvoston perustelut
– Neuvoston lausuma
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy Kroatian osalta: 23.11.2011

Neuvoston lausuma suojelutoimenpiteiden tunnustamista 

koskevasta kattavasta lähestymistavasta

Neuvosto on tyytyväinen eurooppalaista suojelumääräystä koskevan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin antamiseen, koska se on tärkeä väline rikoksen uhrien suojelemiseksi 

Euroopan unionissa.
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Ottaen huomioon, että tässä direktiivissä keskitytään rikosoikeuden alalla määrättyihin 

suojelutoimenpiteisiin ja että jäsenvaltioilla on erilaiset oikeudelliset perinteet tällä alalla, neuvosto 

on tietoinen siitä, että tätä välinettä on tulevaisuudessa täydennettävä vastaavalla yksityisoikeuden 

alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista koskevalla mekanismilla.

Tältä osin neuvosto palauttaa mieleen, että komission 18. toukokuuta 2011 antama ehdotus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen 

suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta on parhaillaan neuvoston valmisteluelinten 

käsiteltävänä.

Etenemissuunnitelmasta uhrien oikeuksien ja heidän suojelunsa vahvistamiseksi erityisesti 

rikosoikeudellisissa menettelyissä 10. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman (katso 

toimenpide "C") mukaisesti neuvosto sitoutuu tarkastelemaan tätä ehdotusta ensisijaisena asiana. Se 

sitoutuu myös varmistamaan, että tämä väline täydentää eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 

annetun direktiivin säännöksiä, jotta näiden kahden välineen yhdistetty soveltamisala antaa 

jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä niiden kansallisista järjestelmistä riippumatta 

mahdollisimman monen uhrien suojelutoimia koskevien toimenpiteen osalta.

________________________
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