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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus  

1.1. Ettepaneku taust 

17. juulil 2006 võttis kom isjon Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 61 punkti c ja 
artikli 67 lõike 1 (nüüd Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 81 lõige 3) alusel vastu 
ettepaneku1 nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/20032 seoses 
kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestam isega 
(edaspidi „Rooma III määrus”). Nõukogu olek s pidanud m ääruse vastu võtm a, tehes otsus e 
ühehäälselt pärast konsulteerim ist Euroopa Parlamendiga. Euroopa P arlament esitas oma  
arvamuse ettepaneku kohta 21. oktoobril 20083.  

Tsiviilõiguse kom itee (Room a III) alustas komisjoni ettepaneku arutam ist 2006. aasta 
oktoobris. Iga lahenduse puhul, m is määruse raames kohaldatavat õigust käsitlevate 
eeskirjade ja erandite kohta es itati, tuli siiski tõdeda üksm eele puudum ist. Seetõttu võttis 
nõukogu 5.–6. juuni 20 08. aasta is tungil teadm iseks, et Room a III m ääruse väljatö ötamise 
jätkamise osas puudub üksm eel ning et ületam atute raskuste tõttu ei ole üksm eelt võimalik 
praegu ega ka lähitulevikus saavutada. Nõukogu tegi kindl aks, et Room a III m ääruse 
eesmärke ei ole aluslep ingute asjakohaseid sätteid kohaldades võim alik saavutada m õistliku 
tähtaja jooksul. 

25. juulil 2008 võttis nõukogu teadmiseks järgmist: vähemalt kaheksa liikmesriiki kavatsevad 
paluda komisjonil esitada ettepaneku tõhustatud koostöö kohta ja pärast komisjoni ettepaneku 
esitamist võib se lles osaleda  te isi liikm esriike; üksnes  nende liikm esriikide am etlik 
pöördumine kom isjoni poole võim aldab saad a kom isjoni võim aliku ettepaneku, m is 
võimaldab igal delegatsioonil l õplikult otsustada tõhustatud koos töö asjakohasuse üle ja enda 
selles osalemise üle; ta otlus, mille vähemalt kaheksa liikmesriiki võ ivad esitada komisjonile 
tõhustatud koostööd käsitleva ettepaneku esitamiseks ei piira edasist m enetlust, ning eelkõige 
luba, mida nõukogul palutakse anda. 

28. juulil ja 12. augustil 2008 ning 12. jaanuaril 2009 teatasid k ümme liikm esriiki4 
komisjonile, et nad kavatsevad om avahel si sse seada tõhustatud koostöö abielusasjades 
kohaldatava õiguse valdkonnas, ja palusid komisjonil esitada nõukogule sellesisulise 
ettepaneku. 3. märtsil 2010 võttis Kreeka oma taotluse tagasi. 

Vastuseks n ende üheks a liikm esriigi (eda spidi „osalev ad liikm esriigid”) tao tlusele esitab 
komisjon ettepaneku, m is käsitleb nõukogu otsu st tõh ustatud koo stöö lubam ise kohta 
abielulahutuse ja lahuselu suht es kohaldatava õiguse valdkonnas, ning käesoleva ettepaneku 
nõukogu m ääruse kohta,  m is käsitleb kõnealuse tõhustatud koostöö rak endamist. Kom isjon 
võttis m õlemad ettepanekud vastu korraga.  Nõukogu otsust k äsitlev ettepanek  hõlm ab 

                                                 
1 K OM(2006) 399. 
2 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste 

tunnustamist ja t äitmist koh tuasjades, m is on se otud a bieluasjade ja vanem liku v astutusega, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1). 

3 ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 128. 
4 Bulgaaria, Kreeka, Hispaa nia, Prantsusmaa, Itaalia, L uksemburg, Unga ri, Austria, Rum eenia ja  

Sloveenia. 
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üksikasjalikku hinnangut õiguslikele tingim ustele ja võim alustele, mis on seotud tõhustatud 
koostöö kehtestamisega abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. 

2. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid 

2.1. Õiguskindluse ja etteaimatavuse parandamine  

Rahvusvaheliste abieluõiguslike m enetluste puhul puudub suurel m ääral õiguskindlus 
põhjusel, et siseriiklikus õiguses esineb m ärkimisväärseid erinevusi, eriti kollisiooninormide 
valdkonnas. Siseriiklike kollis iooninormide suurte erinevu ste ja nend e keerukuse tõttu on  
rahvusvahelistel abielu paaridel abielula hutust või lahuselu kä sitlevas m enetluses rask e 
prognoosida, m illist õ igust kohaldatakse. L isaks ei võ imalda osalevad liikm esriigid 
abikaasadel valida nim etatud m enetlustes kohaldat avat õigust. See võib  viia sellise õiguse 
kohaldamiseni, millega abikaasadel on ainult nõrk seos, ja tu lemuseni, mis ei vas ta kodanike 
õiguspärastele ootustele. See ei soosi ka vabatahtlikke kokkuleppeid.  

Käesoleva m ääruse ettepaneku eesm ärk on luua  Euroopa Liidus selge õigusraamistik, m is 
hõlmaks abielulahutuse ja lahuseluga seotud  küsim uste suhtes kohaldatavat õigust ning 
annaks pooltele teatava vabaduse kohaldatava õiguse valikul; seejuures on võetud arvesse 
komisjoni 17. juulil 2006 esitatud Room a III m ääruse ettepaneku seletuskirja as jakohaseid 
osasid. Erinevalt kom isjoni algsest ettepa nekust ei käsitle tõhus tatud koostöö m äärus 
kohtualluvust, vaid ainu lt kohaldatavat õigus t, et mitte mõjutada ELi õigust, st määrust (EÜ) 
nr 2201/2003, m ida algse ettepaneku kohaselt kavatseti m uuta. Käesolevast määruse 
ettepanekust on välja jäetud ts iviilõiguse ko mitee (Room a III)5 lisatud artikkel 20e-1. 
Kõnealune artikkel kujutab endast sisulise lt kohtualluvuseeskirja ja on tihedalt seotud 
artikliga 7a, m is käsitleb põhi mõtet forum necessitatis ja jäeti sam uti välja, kuna see hõlm as 
kohtualluvust. 

2.2. Paindlikkuse suurendamine poolte teatava autonoomia kaudu 

Abieluasjades on praegu väga vähe ruum i poo lte autonoom iale. Ettepanekuga m uudetakse 
õigusraamistikku paindlikum aks, andes abikaasa dele teatava võim aluse valida õigust, m ida 
nende abielulahutust või lahuselu käsitleva menetluse suhtes kohaldatakse. Valik on 
abikaasade jaoks piira tud nende r iikide õ igusega, m illega abielu l on  tihe s eos. See aitab 
vältida sellise õiguse kohaldamist, millega abikaasadel on nõrk seos või puudub see üldse.  

Abikaasadele kõnealustes küsim ustes kokkuleppe le jõudm ise võim aluse andm ine on eriti  
kasulik, kui abielu lahutatakse vastastikusel kokkuleppel. See loob ab ielupaaridele tugeva 
stiimuli, et abielu võim aliku katkem ise taga järgi eelnev alt k aaluda, ja soodus tab abielu  
lahutamist vastastikusel kokkuleppel, m is on väga  oluline, kui paaril  on lapsi. Room a III 
määrus aitab kaasa ka kolm andate riikide kodanike integreerum isele, andes neile võim aluse 
kohaldada selle riigi õiguse asemel, mille kodakondsus neil on, selle riigi õigust, kus on nende 
uus alaline elukoht.  

Erilised kaitsem eetmed tagavad, et abikaasad on om a valiku tagajärgedest teadlikud ja et 
nõrgem abielupool on kaitstud. 

                                                 
5 Vt Euroopa Liidu Nõukogu dokument nr 9712/08. 
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2.3. Eesmärk vältida abikaasade „võidujooksu kohtusse” 

Ettepaneku eesmärk on tegeleda ka probleem idega, mida põhjustab abikaasade „võidujooks 
kohtusse” ehk olukord, kus üks abikaasa pöördu b kohtu poole enne, kui seda on jõudnud teha 
teine ab ikaasa, et tagada m enetlemine sellise õiguse alu sel, m ida t a peab oma huvide 
kaitsmise seisukohast so odsamaks. See võib tu ua kaasa sellise õ iguse kohaldamise, millega 
teisel abikaasal on nõrk seos või m is ei arvest a tema huve, muutes poolte lepitam ise veelgi 
keerulisemaks ja jättes lepitusmenetluse kasutamiseks vähe aega. 

Ühtlustatud kollisiooninormide kasutuselevõtmine peaks m ärgatavalt vähendama võimalikku 
„võidujooksu kohtusse”, kuna m is tahes osal eva liikmesriigi kohus kohaldaks ühiste 
eeskirjade alusel määratud õigust.  

Kui kohaldatava õiguse valimise võimalus on jäetud kasutamata, määratakse kohaldatav õigus 
teatavate üh endavate te gurite alus el, m ille hulgas on esik ohal se lle r iigi õ igust, kus on 
abikaasade alaline eluk oht. See tagab, et ab ielulahutust v õi lahus elu käsitleva m enetluse 
suhtes kohaldatakse õ iguskorda, millega ab ikaasadel on kõige tihedam  seos. See su urendab 
oluliselt õiguskindlust ja etteaimatavust nii abikaasade kui ka õigusala töötajate jaoks. 

Valikuvõimaluse kasutam ata jätmise korral kohaldatavat õigust käsitlev a eeskirjaga 
soovitakse kaitsta nõrgem at abielupoolt, kuna selle alusel koha ldatakse esmajärjekorras selle 
riigi õigust, kus oli pe re alaline alakoht enne lahkum inekut, olenemata sellest, m illise kohtu 
poole kum bki abikaasa on pöördunud. Kõnealune eeskiri võim aldab abikaasadel kergesti 
prognoosida, m illist õ igust nende abielulahu tust või lah uselu käsitleva m enetluse suhtes 
kohaldatakse. 

3. Konsulteerimine huvitatud isikutega ja tõhustatud koostöö määruse mõju 
hindamine 

Enne komisjoni ettepaneku avaldamist 2006. aasta juulis toimus laiaulatuslik konsulteerimine 
huvitatud isikutega. Kom isjon on käesolev as ettepanekus võtnud osaliselt üle nõukogus  
toimunud läbirääkim iste tulem usena valm inud viim ase teksti, m is ei erine eriti 2006. aasta 
juulis esitatud kom isjoni ettepanekust. Abielu lahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse 
puhul on kõnealuses tekstis põhimõtteliselt sä ilitatud sam a lahendus (võim alus valida 
kohaldatavat õigust, abikaasade alalise elukoh a kasutam ine peam ise ühendava tegurina, 
avaliku korra erand jne). 

2006. aasta juulis esitatud algsele ettepane kule on lisatud kom isjoni mõjuhinnang, mis on 
kohaldatava õiguse küsim uses endiselt asjak ohane ja m illele viid atakse ka käesolev as 
ettepanekus6. Käesoleva kom isjoni ettepanekuga  rakendatakse tõhustatud koostööd 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav a õiguse valdkonnas. Vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 20 lõikele 2 võib tõhustatud ko ostööd kasutada üksnes „viim ase abinõuna”. 
Seega võib komisjon teha ettepaneku tõhustatud koostöö kasutamiseks ja nõukogu selle heaks 
kiita alles pärast seda, kui nõukogu on asjaom ast küsimust arutanud ja kindlaks teinud, et „liit 
tervikuna ei ole võim eline selle koo stöö eesmärke mõistliku aja jooksul saavutam a”. Sellest 
tulenevalt ei saa kom isjon m uuta valdkonda, mida tõhustatud koostööd käsitlev õigusakt 
hõlmab (käesoleval juhul abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus), ega selle 
põhisätteid. Need on m õlemad m ääratud kindlaks nõukogus toim unud läbirääkim iste 

                                                 
6 SEK( 2006) 949. 
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tulemusena valminud viimases tekstis. Lisaks  seab tõhustatud koostöö rakendamist käsitleva 
komisjoni ettepaneku sisule pi irid asjao lu, e t reguleer imisala on täpsustatud  o salevate 
liikmesriikide tõhustatu d koostöö taotlus tes. Käesoleval juhul hõlm ab reguleerim isala 
abieluasjades kohaldatavat õigust. Seda silm as pidades ei näi uue sa mateemalise 
mõjuhinnangu koostamine asjakohane. 

4. Ettepaneku õiguslik külg 

4.1. Õiguslik alus 

Käesoleva ettepaneku õiguslik al us on Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 81 lõige 3, 
millega nõukogule antakse õigus v õtta vas tu p iiriülese to imega m eetmeid perekonnaõiguse 
valdkonnas, olles eelnevalt konsulteerinud Euroopa Parlamendiga.  

Ettepanek käsitleb abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust. Need teem ad on 
seotud perekonnaõigusega. Kohaldatavat õigust käsitlevaid ettepaneku sätteid kohaldatakse 
ainult rahvusvahelistel juhtudel, see tähendab olukorras, kus abikaasad on eri kodakondsusest, 
elavad eri liikmesriikides või sellis es liikmesriigis, mille kodanik üks n eist ei ole jne. Seega 
on täidetud Euroopa Liidu toim imise lepingu ar tikli 81 lõike 3 nõue, m ille kohaselt juhtum  
peab olema piiriülese toimega. 

4.2. Subsidiaarsuse põhimõte 

Ettepaneku eesm ärke on üksnes võim alik saavut ada kohaldatavat õigust  käsitlevate ühiste 
eeskirjade kehtestam ise teel ELi tasandil, kasutades selleks vaja duse korral tõhustatud 
koostööd. Kõnealused kollisiooninormide eeskirjad peavad ettepaneku eesmärkide täitmiseks, 
s.t kodanike õiguskindluse ning õigusaktide etteai matavuse ja paindlikkuse tagamiseks olema 
identsed. Er aldi m eetmete võtm ine liikm esriikides oleks s eetõttu kõn ealuste ee smärkidega 
vastuolus. Praegu ei ole olem as ühtegi liikm esriikides kehtivat rahvusva helist konventsiooni, 
mis käsitleks abieluasjades kohaldatava õiguse küsimust. 2006. aasta juulis esitatud komisjoni 
ettepaneku raam es korraldatud avalik arutelu ja m õju hindam ine näitasid, et käesolevas  
ettepanekus käsitletavate küsim uste ulatus on märkimisväärne ja need hõlm avad igal aastal 
kümneid tuhandeid inimesi. Küsimuse iseloomu ja ulatust arvestades on eesmärgid võimalik 
saavutada ainult ELi tasandil. 

4.3. Proportsionaalsuse põhimõte 

Ettepanek on proportsionaalsuse põhim õttega kooskõlas, kuna ta piirdu b rangelt eesm ärkide 
saavutamiseks vajalikuga. Ettepanekuga ei k aasne kodanikele täiendavat finants- ega 
halduskoormust. Ettepanekuga kaasneb ainult väga piiratud määral lisakohustusi asjaomastele 
riiklikele ametiasutustele. 

4.4. Vahendi valik 

Ettepaneku iseloom u ja eesm ärgi tõttu tu leb kasutada m ääruse vorm i. Õiguskindluse ja 
etteaimatavuse tagam iseks on vaja selgeid ja  ühtseid eeskirju. Kavandatavad eeskirjad, m is 
käsitlevad kohaldatavat õigust, on üksikasja likud ja täpsed ning ei vaja ülevõtm ist 
siseriiklikku õigusse. Osalevatele liikm esriikidele kaalutlusõigu se jätm ine kõnealus te 
eeskirjade rakendamisel ohustaks õiguskindluse ja etteaimatavuse eesmärke. 
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4.5. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani seisukoht 

Ühendkuningriik ja Iirim aa ei osale Eur oopa Liidu toim imise lepingu kolm anda osa 
V jaotisega reguleeritud küsimustes tehtavas koostöös, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad 
selleks soovi vastavalt E uroopa Liidu lepingule ja Euroopa L iidu toimimise lepingule lisatud 
protokolli (Ühendkuningriigi ja Iirim aa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala suhtes) artiklile 3. Euroopa Lii du lepingu ja Euroopa Liidu toim imise lepingule 
lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikl ite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani m ääruse 
ettepaneku vastuvõtm isel ning seega ei ole see määrus Taani suhtes siduv ja Taanis ei  
kohaldata seda. 

5. Mõju eelarvele, lihtsustamine ja kooskõla Euroopa Liidu muude 
tegevuspõhimõtetega 

5.1. Mõju eelarvele 

Ettepanek ei mõjuta Euroopa Liidu eelarvet. 

5.2. Lihtsustamine 

Ettepanekuga nähakse kodanike ja õigusala töötajate jaoks ette haldusm enetluste 
lihtsustamine. Kollisioo ninormide ühtlustam ine lihtsus tab m ärkimisväärselt m enetlusi, ses t 
see võimaldab nimetatud isikutel määrata kohaldatava õiguse üheainsa eeskirjade kogu alusel, 
mis asendab osalevate liikmesriikide senised siseriiklikud kollisiooninormid. 

5.3. Kooskõla Euroopa Liidu muude tegevuspõhimõtete ja eesmärkidega 

Käesolevas ettepanekus järgitakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest kui Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetest.  

6. Märkused artiklite kohta 

Artikkel 1 

Kavandatavat määrust kohaldatakse juhtudel, kui tekib õigusnormide vastuolu, sest esineb üks 
või mitu välismaist elementi, mis jäävad as jaomase riigi ühiskondliku elu korralduse raam est 
välja, või juhtum iga on seotud mitu õigussü steemi. Seega kohaldatakse m äärust ainult  
rahvusvahelistel juhtudel, see tähendab olukorras, kus abikaasad on eri kodakondsusest, 
elavad eri liikm esriikides või sellises liikm esriigis, m ille kodanik n eist üks ei ole jne 
(„rahvusvahelised abielud”). 

Kohaldatavat õigust käsitlevad eeskirjad pi irduvad ettepanekus abie lulahutuse ja lahuselu 
küsimustega ega laiene abielu keh tetuks tunn istamise m enetlustele, m ille puhul ei p eeta 
asjakohaseks poolte autonoom iat ega m uu kui  selle kohtu õiguse valim ist, kelle poole on 
pöördutud esim esena. Kohtualluvuse eeskirjad on abielu kehtetuks tunnistam ise küsim uses 
reguleeritud määrusega (EÜ) nr 2201/2003, nii nagu ka abielulahutuse ja lahuselu puhul.  

Artikkel 2 

Vastavalt artiklile 2 on käesolev m äärus üldi selt kohaldatav, m is tähe ndab, et selle ühtsete 
kollisiooninormidega saab m äärata, et kohaldat akse os aleva liikmesriigi, m itteosaleva 
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liikmesriigi või m õne kolmanda riigi õigus t. Tegu on kollisiooninorm e käsitlevas p ositiivses 
õiguses sügavalt juurdunud põhimõttega, mis on juba sätestatud 1980. aasta Room a 
konventsioonis, Haagi konverentsi raam es sõlm itud konventsioonides ja osalevate 
liikmesriikide sis eriiklikes kollis iooninormides. Selleks e t vältida  sellise  välisr iigi õigus e 
kohaldamist abielulahutuse või lahuselu suht es, m is on vastuolus E uroopa Liidu ühiste 
väärtustega, on lisatud kaits eklauslid. Teise liikm esriigi õiguse kohaldam ise määram isel 
võivad kohtud saada tsiviil- ja kaubandusas ju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö 
võrgustiku kaudu teavet välisriikide õiguse sisu kohta.  

Artikkel 3 

Enamik siseriiklikk e k ollisiooninorme näeb teatavas o lukorras ette ainult üh e lahenduse. 
Ettepanekuga soovitakse suurendada abikaas ade valikuvõim alusi, lubades neil valida 
abielulahutuse ja lahuselu s uhtes kohaldatavat õigust. Võ imalik on valida üksnes kohtu 
asukohariigi õigust või nende riikid e õigust, m illega abikaasadel on tih e seos om a alalis e 
elukoha tõttu või viimase ühise alalise elukoha tõtt u, kui üks abikaasadest el ab seal edasi, või 
ühe abikaasa kodakondsuse tõttu.  

Abielulahutuse ja lahus elu suh tes tuleks koha ldada sam u kollis iooninorme, sest teatavatel 
juhtudel peab abielulahutusele eelnem a lahus elu etapp. Lahuselu tunnustavad osalevad 
liikmesriigid kohaldavad abielulahutuse ja lahuselu suhtes samu kollisiooninorme. 

Poolte autonoom ia suurendam ise kaudu para ndatakse abikaasade ja oks õiguskindlust ja 
etteaimatavust. Selleks et tagada abikaasade teadlikkus om a valiku tagajärgedest ja kaitsta 
nõrgemat abielupoolt, tuleb järgida teatavaid vor minõudeid. Kom isjon jagab Euroopa 
Parlamendi seisukohta, et tuleb vältida ol ukorda, kus poolte valitud kohaldatava õiguse 
tulemusena kohaldataks õigust, m is on vastuol us põhiõiguste ja Euroopa Liidu õigusega. 
Seega võimaldab tekst pooltel valida abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavaks õiguseks 
üksnes sellise välisriigi õiguse, mis on kooskõlas Euroopa Liidu ühiste väärtustega.  
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Artikkel 4 

Kui pooled ei ole kohaldatavat  õigust valinud, m ääratakse se e tähtsusjärjekorda seatud 
ühendavate tegurite alusel, mille hulgas on esikohal abikaasade alaline elukoht. Ühtne eeskiri 
tagab õiguskindluse ja etteaim atavuse. Ühtlu statud kollisiooninorm ide kasutuselevõtm ine 
peaks m ärgatavalt vähendam a võim alikku „või dujooksu kohtusse”, kuna m is tahes osaleva 
liikmesriigi kohus kohaldab sama, ühiste eeskirjade alusel määratud õigust.  

Kuna kõnealune eeskiri lähtub abikaasade alalisest elukohast võ i selle puudum ise korral 
nende viimasest alalisest elukohast, kui üks abik aasadest elab seal edas i, kohaldatakse selle 
tulemusena valdaval osal juhtudest selle riigi õigust, kus on koht u poole pöördutud (kuid 
mitte alati, näitek s juhul, kui üks abikaasad est naaseb om a päritoluriiki ja pöördub  vastavalt 
määruses (EÜ) nr 2201/2003 sätestatud kohtualluvuseeskirjadele seal kohtu poole). Välisriigi 
õiguse kohaldamist nõudvate juhtumite arv on seega piiratud. 

Artikkel 5 

Selle sätte eesm ärk on vältida diskrim ineerimist. Olukorras, kus kohaldatavas õiguses ei ole  
abielulahutust ette nähtud või see ei taga ühele abikaasadest tema soo tõttu võrdset võim alust 
abielulahutust või lahuselu taotleda, tuleks kohaldada selle riigi õigust, kus on kohtu poole 
pöördutud.  

Artikkel 6 

Tagasisaate ja edasiviite võim aldamine või b ohustada õiguskindluse eesm ärki. Seepäras t 
tähendab ühtsete kollisiooninorm ide alusel ko haldatava õiguse m ääramine teatava õiguse 
materiaalõiguslike sätete, mitte selle rahvusvahelise eraõiguse sätete kohaldamist. 

Artikkel 7 

Avaliku korra erand võim aldab kohtul , kelle poole on pöördutud, ignoreerida 
kollisiooninormide alusel määratud välisriigi õiguse sätteid, kui välisriigi õiguse kohaldamine 
teatava kohtuasja puhul oleks vastuolus selle r iigi avaliku korraga, kus  kohus asub. Väljend 
„ilmselgelt” tähendab, et avaliku korra erandi kasutamine on erakordne.  

Artikkel 8 

Kui riik ko osneb m itmest te rritoriaalüksusest, millest ig aühes kehtiv ad abielu lahutuse ja 
lahuselu suhtes om a materiaalõigusnorm id, tule b ka juhul, kui nende üksuste õigusnorm id 
satuvad vastuollu, kohaldada käesolevat määrust, et tagada etteaimatavus ja õiguskindlus ning 
Euroopa Liidu õigusnormide ühtne kohaldamine igas olukorras, mis on seotud õigusnorm ide 
vastuoluga. 

Artikkel 9 

See säte tagab osalevates l iikmesriikides abielulepingute s uhtes kohaldatavat e eeskirjade 
läbipaistvuse kodanike jaoks. Kom isjon teeb kõn ealuse teabe neile kättesa adavaks tsiviil- ja  
kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidil. 
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Artikkel 10 

See artikkel käsitleb õigusakti kohaldamise kestust. 

Artikkel 11 

Kavandatud sätete eesm ärk on ta gada õiglane tasakaal ühelt poolt osalevate liikm esriikide 
rahvusvaheliste kohustuste täitmise ja teiselt poolt tõelise Euroopa õigusruumi rajamise vahel. 
Lõikega 1 v õimaldatakse osalev atel liikm esriikidel jä tkata s ellistes kahe - ja m itmepoolsetes 
konventsioonides sätestatud kollisio oninormide kohaldamist, m ille osalised nad on m ääruse 
vastuvõtmise ajal. Kahe õigusliku korra samaaegne kehtimine, mis tekib olukorras, kui mõned 
osalevatest liikm esriikidest kohald avad nende ratifitseeritu d konventsioonide eesk irju ja 
teised osalevad liikmesriigid määruse ettepaneku eeskirju, takistab s iiski Euroopa õigusruumi 
sujuvat toimimist. 

Artiklid 12 ja 13 

Õigusakti läbivaa tamist, jõustum ist ja koh aldamist käsitleva tes sätetes on k asutatud 
standardsõnastust. 
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2010/0067 (CNS) 

Ettepanek: 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 

tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava 
õiguse valdkonnas 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 81 lõiget 3, 

võttes arvesse nõukogu […] otsust […] tõhustatud koostöö lubamise kohta abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas7, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti riikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust8, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust9, 

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Liit on seadnud eesm ärgiks sellise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala säilitam ise ja arend amise, kus oleks taga tud isikute va ba liikum ine. Sellis e ala 
järkjärguliseks loomiseks peaks EL võtm a meetmeid piiriülese toim ega tsiviilas jades 
tehtava õigusalase koostöö raames. 

(2) Vastavalt Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 81 lõikele 3 sätestab 
perekonnaõiguse piiriülest toimet käsitlevad meetmed nõukogu. 

                                                 
7 ELT L [...], [...], lk [...]. 
8 ELT C […], […], lk […]. 
9 ELT C […], […], lk […]. 
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(3) Komisjon võttis  14. märtsil 2005 v astu rohelise raamatu, mis käsitleb  lahutusasjades 
kohaldatavat õigust ja kohtualluvust. Rohelin e raam at algatas laiaulatusliku avaliku 
arutelu selle üle, kuidas lahendada pr obleemid, m is võivad praeguses olukorras  
tekkida. 

(4) 17. juulil 2 006 esitas komisjon ettepaneku  määrus e kohta, m illega muudetakse 
määrust (E Ü) nr 2201/2003 seoses kohtualluv usega ning abieluasjades kohaldatavat 
õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega. 

(5) 5.–6. juunil 2008 Luxem bourgis toim unud is tungil jõudis nõukogu järeldusele, et 
kõnealuse ettepaneku osas puudub üksm eel ning et  ületam atute raskuste tõttu ei ole 
üksmeelt võimalik praegu ega ka lähitulevi kus saavutada. Nõukogu tegi kindlaks, et 
ettepaneku eesm ärke ei ole aluslepingute as jakohaseid sätteid kohaldades võim alik 
saavutada mõistliku tähtaja jooksul. 

(6) Bulgaaria, Kreeka, His paania, Prantsusm aa, Itaalia, Luksem burg, Ungari, Austria, 
Rumeenia ja Sloveenia teatas id hiljem komisjonile, et nad kavatsevad omavahel sisse 
seada tõhustatud koostöö abielu sasjades kohaldatava õiguse  valdkonnas, ja palusid 
komisjonil esitada nõu kogule sellesisulise ettepaneku. 3. märtsil 2010 võttis Kreeka 
oma taotluse tagasi. 

(7) Nõukogu võttis […] vastu ots use [… ] t õhustatud koostöö lu bamise kohta 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas.  

(8) Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 328 lõikega 1 on ette nähtud, et kui seatakse  
sisse tõhustatud koostöö, on see avatud kõikide le liikm esriikidele, eeldusel et nad 
vastavad koostööd lubavas otsuses seat ud osalem istingimustele. Koostöö on 
liikmesriikidele avatud ka mis tahes muul aja l, eeldusel et peale nimetatud tingimuste 
täidetakse koostöö raames juba vastuvõetud õigusaktide nõudeid. 

(9) Käesoleva m äärusega tuleks  luua  selge  ja  tervik lik õ igusraamistik, m is hõlm aks 
osalevates liikm esriikides abielulahutus e ja lahuseluga seotud küsimuste suhtes 
kohaldatavat õigust, tagaks kodanikele õigus kindluse, etteaimatavuse ja paindlikkuse  
põhimõttest lähtudes asjakohased lahendus ed ning väldiks olukorda, kus üks  
abikaasadest nõuab abielu lahutam ist enne teis t, et tagada m enetlemine sellise õiguse  
alusel, mida ta peab oma huvide kaitsmise seisukohast soodsamaks. 

(10) Selleks et m äärata täpselt kindlaks k äesoleva m ääruse territoriaalne kohaldam isala, 
tuleks määrata kindlaks, millised liikmesriigid tõhustatud koostöös osalevad.  

(11) Käesolevat määrust tuleks kohaldada igat liiki kohtus.  

(12) Selleks et v õimaldada abikaasad el valida kohaldam iseks õigus, m illega neil on tih e 
seos, või et juhul, kui nad ei ole valikut teinud, kohaldat aks nende abielulahutuse või 
lahuselu suhtes kõnealust õigust, tuleks nim etatud õigust kohaldada ka juhul, kui tegu 
ei ole osaleva liikmesriigi õigusega. Teise liikmesriigi õiguse kohaldamise määramisel 
võivad kohtud saada n õukogu 28. mai 2001. aasta otsuseg a 2001/470/EÜ ( millega 
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luuakse tsiviil- ja kaubandusasju  käsitlev Euroopa kohtute võrk) 10 loodud võrgustiku 
kaudu teavet välisriikide õiguse sisu kohta. 

(13) Kodanike suurem liikuvus nõuab ühelt poolt suuremat paindlikkust, teiselt poolt aga 
suuremat õiguskindlust. Selleks tuleks k äesoleva m äärusega anda po oltele teata v 
võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatav at õigust, et suurendada 
kõnealustes küsim ustes nende autonoom iat. Kõnealune võim alus ei tohiks laieneda 
abielu kehtetuks tunnistam isele, mis on tih edalt seotud abielu kehtivuse tingim ustega 
ja mille puhul ei ole poolte autonoomia asjakohane. 

(14) Abikaasadel peaks olem a või malik vali da abielulahutuse või lahuselu suhtes  
kohaldatavaks õiguseks  sellise riig i õigus, millega neil on eriline seos, või kohtu 
asukohariigi õigus. Abikaasad e valitud koh aldatav õigus  peab olem a kooskõl as 
aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõi guste hartas tunnus tatud põhiõigustega. 
Võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatavat õigust ei tohiks 
kahjustada lapse huve.  

(15) On oluline, et abikaas adel oleks enne kohaldatava õi guse m ääramist juurdepääs 
ajakohastatud teabele abielulahutust ja la huselu käsitlevate siseriiklike ja Euroopa 
Liidu õigusaktide põhisisu ja m enetluste kohta. Sellise juur depääsu tagam iseks 
asjakohasele ja kvaliteetsele teabel e ajakohastab kom isjon nõukogu otsusega 
2001/470/EÜ loodud ja üldsusele ette näht ud internetipõhises infosüsteem is 
korrapäraselt kõnealust teavet. 

(16) Üks käesoleva m ääruse peam isi põhim õtteid on, et m õlemad abikaasad peaksid 
tegema oma valiku te adlikult. K umbki abik aasa pe aks täpse lt tea dma, m illised 
õiguslikud ja sotsiaalsed tagajärjed kohaldatava õiguse valimisest tulenevad. Võimalus 
leppida om avahel kokku kohaldatavas õiguses  ei tohiks piirata kum magi abikaasa 
õigusi ega võrdseid võim alusi. Selleks p eaksid riikide kohtunikud m õistma vajadust 
tagada, et abikaasad oleksid teadlikud kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisega kaasnevatest õiguslikest tagajärgedest. 

(17) Tuleks kehtestada teatavad kaitsem eetmed tagam aks, et abikaasad  on om a valiku  
tagajärgedest teadlikud. Miinimumnõudena tuleks kohaldatava õiguse valikut käsitlev 
kokkulepe sõlm ida kirjalikult ning sellele peaks olem a märgitud kuupäev ja alla 
kirjutanud mõlem ad abikaasad. Kui aga selle  liikm esriigi õigusega, kus on m õlema 
abikaasa alaline elukoht, nähakse ette tä iendavad am etlikud nõuded, tu leks järgid a 
nimetatud nõudeid. N äiteks võivad osalev as liikm esriigis kehtida täiendavad 
ametlikud nõuded, mille kohaselt kõnealune kokkulepe lisatakse abielulepingule. 

(18) Kohaldatava õiguse m ääramise kokkulepet peaks saam a sõlmida ja m uuta kuni kohtu 
poole pöördum iseni või isegi m enetluse ajal , kui see on kohtu asukohariigi õiguses 
ette näh tud. Sellis el ju hul piis ab selliselt m ääratud kohaldatava õigu se kandm isest 
kohtu protokolli kooskõlas asukohariigi õigusega. 

(19) Kui pooled ei ole kohaldatavat õigust va linud, tuleks käesoleva m äärusega ette näha 
ühtlustatud kollis iooninormid, mis tugineks id tähtsusjärjek orda seatud ühendavatele 
teguritele, m ille aluse ks on abikaasade tihe  seos asjao mase õigusega, et tag ada 
õiguskindlus ja etteaim atavus ning vältida olukorda, kus  üks abikaasadest nõua b 

                                                 
10 EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25. 
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abielu lahutamist enne teist, e t menetlus to imuks sellise õig use aluse l, m ida ta peab 
oma huvide kaitsm ise seisukohast soodsam aks. Kõnealused ühendavad tegurid on 
valitud selleks, et tagad a abielulahutust või lahuselu käsitlevate menetluste arutamine 
sellise õiguse alusel, m illega abikaasadel on tihe seos, ning need annavad eelise selle 
riigi õigusele, kus on abikaasade alaline elukoht. 

(20) Olukorras, kus kohaldatavas õiguses ei ole abielulahutust ette nä htud või see ei taga 
ühele abikaasadest tem a soo tõttu võrds et võim alust abielulahutust või lahuselu 
taotleda, tuleks siiski kohaldada selle riigi õigust, kus on kohtu poole pöördutud.  

(21) Avaliku korra kaalutlu stel peaks osalevate liikm esriikide kohtutel olem a õigus 
erandkorras eirata välisriigi õigust, kui selle kohaldam ine asjaom asel juhul oleks 
ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi ava liku korraga. S ellest hoolim ata ei tohiks 
kohtutel olla õigust teise liik mesriigi õigust avaliku korra k aalutlustel eirata juhul, kui 
see on vastuolus Euroo pa Liidu põhiõiguste hartaga, eriti sell e artikliga 21, m illes 
keelatakse igasugune diskrimineerimine. 

(22) Kuna m õnes riigis ja osalevas liikm esriigis on kaks või enam  õigussüsteem i või 
eeskirjade k ogumit, m is reguleerivad käesol evas m ääruses käsitletavaid küsim usi, 
tuleks ette näha, mil määral käesoleva määruse sätteid kohaldatakse kõnealuste riikide 
ja osalevate liikmesriikide eri territoriaalüksustes. 

(23) Käesoleva m ääruse eesm ärk on õiguski ndluse, etteaim atavuse ja paindlikkuse 
suurendamine rahvusvaheliste abieluõigus like m enetluste puhul ja  seeläbi inim este 
vaba liikumise lihtsustam ine Euroopa Lii dus, kuid seda ei ole käesoleva m ääruse 
ulatuse ja to ime tõttu liikm esriikidel võimalik piisavalt saav utada ning s eetõttu peaks 
see vastavalt Euroopa Liidu toim imise le pingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele olem a parem ini saavutatav ELi  tasandil, v ajaduse korral liikm esriikide 
tõhustatud koostöö kaudu. Kõnealuses artiklis  sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev m äärus nim etatud eesm ärkide saavutam iseks vajalikust 
kaugemale. 

(24) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ning järgitakse Eu roopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhim õtteid, eelkõige selle artiklit 21, m is keelab igasuguse 
diskrimineerimise, sealhulgas diskrim ineerimise soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneet iliste omaduste, keele, us utunnistuse või veendum uste, 
poliitiliste või m uude arva muste, rahvusvähem usse kuulum ise, varalise seisundi, 
sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättum use tõttu.  Osalevate liikm esriikide 
kohtud peaksid käesolevat m äärust kohaldam a ni metatud õigusi ja põhim õtteid 
järgides, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

I peatükk. Reguleerimisala 

Artikkel 1 
Reguleerimisala 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse abielulahutuse ja lahuselu suhtes sellistel juhtudel, 
kus esineb õigusnormide vastuolu. 
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2. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse „osaleva liikmesriigina” liikmesriiki, kes 
osaleb abielulahutuse ja lahuselu suhtes koha ldatava õiguse valdkonnas tehtavas tõhustatud 
koostöös vastavalt nõukogu […] otsusele […] tõhustatud koostöö lubam ise kohta  
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas. 

Artikkel 2 
Üldine kohaldatavus 

Käesoleva m ääruse alusel m ääratud õigust koha ldatakse ka juhul, kui tegu ei ole osaleva 
liikmesriigi õigusega. 

II peatükk. Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust 
reguleerivad ühtsed eeskirjad 

Artikkel 3 
Kohaldatava õiguse valik abikaasade poolt 

1. Tingimusel, et see on kooskõlas aluslepi ngutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhiõigustega ja aval iku korra põhim õttega, võivad abikaasad abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes kohaldatava õiguse m ääramises kokku leppida, valides ühe järgm istest 
õigustest:  

a) selle riigi õigus, kus on kokkuleppe sõlmimise ajal abikaasade alaline elukoht;  

b) selle riigi õigus, kus oli abikaasade v iimane alaline elukoht, kui üks neist kokkuleppe  
sõlmimise ajal endiselt seal elab;  

c) selle riigi õigus, m ille kodanik üks ab ikaasadest on nim etatud kokkuleppe sõlmimise 
ajal;  

d) kohtu asukohariigi õigus. 

2. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldam ist, võib kohaldatava õiguse m ääramise 
kokkuleppe sõlmida ja seda muuta igal ajal, kuid hiljemalt kohtu poole pöördumise ajaks. 

3. Lõikes 2 osutatud kokkulepe sõlm itakse kirjalikult ning sellele m ärgitakse kuupäev ja 
kirjutavad alla m õlemad abikaasad. Elektroo nilisel teel edastatud kokkulepe, m ida on 
võimalik alaliselt säilitada, võrdsustatakse kirjalikult vormistatuga. 

Kui aga selle osaleva liikm esriigi õigusega,  kus on mõlem a abikaasa alaline elukoht 
kokkuleppe sõlmimise ajal, on kõnealust liiki kok kulepetele ette nähtud täiendavad ametlikud 
nõuded, järgitakse nim etatud nõudeid. Kui abikaas ade alaline elukoht on eri osalevates 
liikmesriikides ja nende liikm esriikide õigusega on ette nähtud erin evad vorm inõuded, on 
kokkulepe vorm iliselt kehtiv juhu l, kui see va stab ting imustele, m is on sätestatud ühe 
asjaomase riigi õiguses. 

4. Abikaasad võivad määrata kohaldatava õiguse ka kohtus menetluse käigus, kui see on 
kohtu asukohariigi õigusega ette nähtud. Sell isel juhul kannab kohus selliselt m ääratud 
kohaldatava õiguse protokolli kooskõlas asukohariigi õigusega. 
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Artikkel 4 
Poolte valikuvõimaluse kasutamata jätmise korral kohaldatav õigus 

Kui artiklist 3 tulenev valikuvõim alus jäetakse  kasutam ata, kohaldatakse  abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes selle riigi õigust, 

a) kus on kohtusse pöördum ise ajal abik aasade alaline elukoht; või selle puudum ise 
korral, 

b) kus oli abikaasade viim ane alaline elukoht , tingim usel et sellest ei ole kohtusse 
pöördumise ajal möödunud rohkem kui aasta, kui üks abikaasadest kohtusse pöördum ise ajal 
endiselt selles riigis elab; või selle puudumise korral, 

c) mille kodanikud m õlemad abikaasad on kohtusse pöördum ise ajal; või selle 
puudumise korral, 

d) kus kohtusse pöördutakse. 

Artikkel 5 
Kohtu asukohariigi õiguse kohaldamine 

Kui artiklist 3 või 4 tulenevalt kohaldatava õiguse kohaselt ei ole abielulahutust ette nähtud 
või kui see ei taga ühele abikaasad est tem a soo tõttu võrd set võim alust abie lulahutust võ i 
lahuselu taotleda, kohaldatakse kohtu asukohariigi õigust. 

Artikkel 6 
Tagasisaate ja edasiviite välistamine 

Kui käesoleva m ääruse alusel kuulub kohaldam isele teatava riigi õigus , kohaldatakse selle 
riigi kehtivaid õigusnorme, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid. 

Artikkel 7 
Avalik kord 

Käesoleva m ääruse alusel m ääratud riigi õi guse sätte kohaldam isest võib keelduda üksnes  
siis, kui selle kohaldamine on ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi avaliku korraga. 

Artikkel 8 
Mitme õiguskorraga riigid 

1. Kui riik koo sneb mitmest territoriaalüksusest, millest igaühes kehtivad abielulahutuse 
ja lahuselu suhtes oma õigusnormid, käsitatakse käesoleva määruse alusel kohaldatava õiguse 
kindlaksmääramisel iga territoriaalüksust omaette riigina. 

2. Osalev liik mesriik, m ille eri terr itoriaalüksustes kehtivad abielu lahutuse ja lahuse lu 
suhtes eri õigusnormid, ei ole kohustatud kohaldama käesolevat määrust selliste õigusnormide 
vastuolude suhtes, mis hõlmavad ainult nimetatud territoriaalüksusi. 
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III peatükk. Muud sätted  

Artikkel 9 
Osalevate liikmesriikide esitatav teave 

1. Osalevad liikm esriigid e dastavad ko misjonile hiljem alt [ kolm kuud pärast käesoleva 
artikli jõustumise kuupäeva] om a siseriiklikud õigusnorm id, kui need on olem as, järgm ise 
kohta: 

a) vorminõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega; ning 

b) võimalus määrata kohaldatav õigus kooskõlas artikli 3 lõikega 4.  

Osalevad liikm esriigid edastavad kom isjonile kõik edaspidise d muudatused nendes 
õigusnormides. 

2. Komisjon teeb lõike 1 kohaselt saadud t eabe avalikult kättesaadavaks asjakohast e 
vahendite abil, kasutades eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku veebisaiti. 

Artikkel 10 
Üleminekusätted 

1. Käesolevat m äärust kohaldatakse kohtum enetluste suhtes, m is on algatatud pärast 
artiklis 13 sätestatud määruse kohaldamise alguse kuupäeva, ja artiklis 3 osutatud kokkulepete 
suhtes, mis on sõlmitud pärast nimetatud kuupäeva. 

Kohaldatava õiguse valikut käsitlev  kokkulepe,  mis on sõl mitud osaleva liikm esriigi õiguse 
kohaselt enne käesoleva m ääruse kohaldam ise alguse kuupäeva, jõustub siiski sam uti, 
tingimusel et see vastab artikli 3 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud tingimustele. 

2. Käesolev määrus ei piira nende kohald atava õiguse valikut käsitlevate kokkulepete 
kohaldamist, mis on sõlm itud vastavalt selle os aleva liikmesriigi õigusele, mille kohtu poole 
pöördutakse enne käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäeva. 

Artikkel 11 
Seos kehtivate rahvusvaheliste konventsioonidega 

1. Ilma et see piiraks osal evatele liikm esriikidele Eur oopa Liidu toim imise lepingu 
artiklist 351 tulenevaid kohustusi, ei mõjuta käesolev määrus selliste kahe- või mitmepoolsete 
konventsioonide kohald amist, m ille osalisteks  käesoleva m ääruse vastuvõtm ise ajal on üks 
või mitu osalevat liikmesriiki ning mis käsitlevad käesoleva määrusega reguleeritud küsimusi. 

2. Olenemata lõikest 1 on  käesolev m äärus osalevate liikm esriikide vahelistes  suhetes 
ülimuslik konventsioonide suhtes, mis käsitlev ad käesoleva määrusega reguleeritud küsimusi 
ja milles osalevad liikmesriigid on osalised. 
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Artikkel 12 
Läbivaatamine 

Komisjon esitab Euroopa Parlam endile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva m ääruse kohaldamise kohta hiljemalt [viis aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise algust]. Vajaduse korral lisata kse aruandele ettepanekud 
käesoleva määruse kohandamiseks. 

IV peatükk. Lõppsätted 

Artikkel 13 
Jõustumine ja kohaldamise alguse kuupäev 

Käesolev määrus jõustub kahekümnenda l päeval pärast selle avaldam ist Euroopa Liidu 
Teatajas. 

Käesolevat m äärust kohaldatakse alates [ kuupäevast, mil käesoleva määruse vastuvõtmise 
kuupäevast on möödunud kaksteist kuud], välja arvatud määruse artikkel 9, mida kohaldatakse 
alates [kuupäevast, mil käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevast on möödunud kuus kuud]. 

Käesolev m äärus on tervikuna siduv ja alusle pingute kohaselt liikm esriikides vahetult 
kohaldatav. 

Brüssel, 

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 




