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Tarkistus 6
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan 
unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa.

Or. fr

Tarkistus 7
Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jos puolisot eivät pääse 
yksimielisyyteen lainvalinnasta, heidän 
olisi käytävä läpi sovittelumenettely, johon 
kuuluu ainakin yksi tapaaminen 
valtuutetun sovittelijan kanssa.

Or. en

Tarkistus 8
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Puolisoiden tietoinen valinta on tämän 
asetuksen keskeinen periaate. Kummankin 
puolison tulisi tuntea täsmällisesti 
lainvalinnan oikeudelliset ja sosiaaliset 

(16) Puolisoiden tietoinen valinta on tämän 
asetuksen keskeinen periaate. Kummankin 
puolison tulisi tuntea täsmällisesti 
lainvalinnan oikeudelliset ja sosiaaliset 
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seuraukset. Mahdollisuus valita 
sovellettava laki yhteisellä sopimuksella ei 
saisi vaikuttaa puolisoiden oikeuksiin ja 
yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Tätä 
varten kansallisten tuomareiden olisi 
tiedostettava, miten tärkeää puolisoiden on 
tehdä lakivalinta tietoisina sitä koskevan 
sopimuksen oikeudellisista seurauksista.

seuraukset. Mahdollisuus valita 
sovellettava laki yhteisellä sopimuksella ei 
saisi vaikuttaa puolisoiden oikeuksiin ja 
yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Tätä 
varten kansallisten tuomareiden olisi 
tiedostettava, miten tärkeää puolisoiden on 
tehdä lakivalinta tietoisina sitä koskevan 
sopimuksen oikeudellisista seurauksista.
Kummallekin puolisolle on lainvalinnan 
rekisteröimisen yhteydessä tiedotettava 
erikseen sovellettavan lain valinnasta 
aiheutuvista oikeudellisista vaikutuksista 
hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa. 
Kansallisia säännöksiä oikeusavun 
myöntämisestä kummallekin puolisolle on 
sovellettava asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää, että eroprosessin alkaessa kumpikin puoliso otetaan huomioon erikseen. 
Kummankin heistä on siis saatava henkilökohtaisesti tietoa lainvalinnan vaikutuksesta. 
Lisäksi tiedot olisi annettava puolisoille erikseen, jotta he voivat tehdä henkilökohtaisen 
päätöksen.

Tarkistus 9
Andrea Češková

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Olisi otettava käyttöön tiettyjä takeita, 
jotta voidaan varmistaa, että puolisot ovat 
tietoisia valintansa seurauksista. 
Lainvalintasopimus olisi vähintään tehtävä 
kirjallisena, ja molempien osapuolten olisi 
allekirjoitettava ja päivättävä se. Jos 
kuitenkin sen osallistuvan jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa molempien 
puolisoiden vakinainen asuinpaikka on, 
edellytetään muitakin muotovaatimuksia, 
kyseiset vaatimukset olisi täytettävä. 
Tällaisia muita muotovaatimuksia saattaa 

(17) Olisi otettava käyttöön tiettyjä takeita, 
jotta voidaan varmistaa, että puolisot ovat 
tietoisia valintansa seurauksista. 
Lainvalintasopimus on tehtävä kirjallisena, 
ja molempien osapuolten on
allekirjoitettava ja päivättävä se, ja 
allekirjoitukset on todistettava virallisesti 
oikeiksi. Jos kuitenkin sen osallistuvan 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
molempien puolisoiden vakinainen 
asuinpaikka on, edellytetään muitakin 
muotovaatimuksia, kyseiset vaatimukset 
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olla esimerkiksi sellaisessa osallistuvassa 
jäsenvaltiossa, jossa lainvalintasopimus 
liitetään avioehtosopimukseen.

olisi täytettävä. Tällaisia muita 
muotovaatimuksia saattaa olla esimerkiksi 
sellaisessa osallistuvassa jäsenvaltiossa, 
jossa lainvalintasopimus liitetään 
avioehtosopimukseen.

Or. cs

Tarkistus 10
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos lakivalintaa ei ole tehty, tällä 
asetuksella olisi otettava käyttöön 
yhdenmukaistettuja lainvalintasääntöjä, 
jotka perustuvat perättäin sovellettavien 
liittymäperusteiden asteikon nojalla 
määritettävään puolisoiden ja asianomaisen 
lain väliseen läheiseen liittymään, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus ja 
ennakoitavuus sekä estää tilanne, jossa 
toinen puolisoista hakee avioeroa 
ensimmäisenä varmistaakseen, että 
menettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka 
hän arvelee suojaavan paremmin omia 
etujaan. Nämä liittymäperusteet on valittu
siten, että avioero- tai 
asumuseromenettelyyn sovelletaan lakia, 
johon puolisoilla on läheiset siteet. Ne 
perustuvat ensisijaisesti puolisoiden 
asuinpaikan lakiin.

(19) Jos lakivalintaa ei ole tehty, tällä 
asetuksella olisi otettava käyttöön 
yhdenmukaistettuja lainvalintasääntöjä, 
jotka perustuvat perättäin sovellettavien 
liittymäperusteiden asteikon nojalla 
määritettävään puolisoiden ja asianomaisen 
lain väliseen läheiseen liittymään, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus ja 
ennakoitavuus sekä estää tilanne, jossa 
toinen puolisoista hakee avioeroa 
ensimmäisenä varmistaakseen, että 
menettelyyn sovelletaan tiettyä lakia, jonka 
hän arvelee suojaavan paremmin omia 
etujaan. Nämä liittymäperusteet olisi 
valittava siten, että avioero- tai 
asumuseromenettelyyn sovelletaan lakia, 
johon puolisoilla on läheiset siteet.

Or. en

Tarkistus 11
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tietyissä tilanteissa olisi kuitenkin 
sovellettava tuomioistuinvaltion lakia, jos 

(20) Jos sovellettavassa laissa ei säädetä 
avioerosta tai asumuserosta tai jos toiselle 
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sovellettavassa laissa ei säädetä avioerosta 
tai jos toiselle puolisoista ei kyseisessä 
laissa anneta hänen sukupuolensa vuoksi 
yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai 
asumusero.

puolisoista ei kyseisessä laissa anneta 
hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä 
mahdollisuutta saada avio- tai asumusero 
tai siihen liittyvää tasa-arvoista kohtelua, 
olisi kuitenkin sovellettava 
tuomioistuinvaltion lakia.

Or. fr

Perustelu

Sekä naisten että miesten perusoikeuksien suojelemiseksi avio- tai asumuseron yhteydessä on 
varmistettava yhtäläinen mahdollisuus saada avio- tai asumusero ja tasa-arvoinen kohtelu.

Tarkistus 12
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tietyissä tilanteissa olisi kuitenkin 
sovellettava tuomioistuinvaltion lakia, jos 
sovellettavassa laissa ei säädetä avioerosta 
tai jos toiselle puolisoista ei kyseisessä 
laissa anneta hänen sukupuolensa vuoksi 
yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai 
asumusero.

(20) Tietyissä tilanteissa olisi kuitenkin 
sovellettava tuomioistuinvaltion lakia, jos 
sovellettavassa laissa ei säädetä avioerosta 
tai jos toiselle puolisoista ei kyseisessä 
laissa anneta hänen sukupuolensa vuoksi 
yhtäläistä mahdollisuutta saada avio- tai 
asumusero, rajoittamatta kuitenkaan 
oikeusjärjestyksen perusteita koskevan 
lausekkeen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 13
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Osallistuvien jäsenvaltioiden 
tuomioistuimille olisi annettava yleistä etua 
koskevien seikkojen perusteella 
poikkeustilanteissa mahdollisuus olla 

(21) Osallistuvien jäsenvaltioiden 
tuomioistuimille olisi annettava yleistä etua 
koskevien seikkojen perusteella 
poikkeustilanteissa mahdollisuus olla 
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soveltamatta ulkomaista lakia, jos tämä 
olisi tietyssä tapauksessa selvästi vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). Tuomioistuinten 
ei kuitenkaan pitäisi voida soveltaa 
oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvää 
poikkeusta välttääkseen toisen jäsenvaltion 
lain soveltamisen silloin kun se olisi 
vastoin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 
21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen 
syrjintä.

soveltamatta ulkomaista lakia, jos tämä 
olisi tietyssä tapauksessa selvästi vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). Tuomioistuinten 
ei kuitenkaan pitäisi voida soveltaa 
oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvää 
poikkeusta välttääkseen toisen jäsenvaltion 
lain soveltamisen silloin kun se olisi 
vastoin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 
21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen 
syrjintä, ja 23 artiklaa, jonka mukaan 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo on 
varmistettava kaikilla aloilla.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi on tärkeää rajoittaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin liittyvää poikkeuksen käyttöä.

Tarkistus 14
Andrea Češková

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu sopimus on 
tehtävä kirjallisesti ja päivättävä, ja 
kummankin puolison on allekirjoitettava 
se. Kirjallisena pidetään myös kaikkea 
sähköisin keinoin tapahtunutta viestintää, 
josta jää pysyvä tallenne sopimuksesta.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu sopimus on 
tehtävä kirjallisesti ja päivättävä, 
kummankin puolison on allekirjoitettava 
se, ja allekirjoitukset on todistettava 
virallisesti oikeiksi.

Or. cs

Tarkistus 15
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Siinä tapauksessa, että 3 tai 4 artiklan 
nojalla sovellettavassa laissa ei säädetä 
avioerosta tai toiselle puolisoista ei 
kyseisessä laissa anneta hänen 
sukupuolensa vuoksi yhtäläistä 
mahdollisuutta saada avio- tai asumusero, 
sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia.

Siinä tapauksessa, että 3 tai 4 artiklan 
nojalla sovellettavassa laissa ei säädetä 
avioerosta tai asumuserosta tai toiselle 
puolisoista ei kyseisessä laissa anneta 
hänen sukupuolensa vuoksi yhtäläistä 
mahdollisuutta saada avio- tai asumusero 
tai siihen liittyvää tasa-arvoista kohtelua, 
sovelletaan tuomioistuinvaltion lakia.

Or. fr

Perustelu

Sekä naisten että miesten perusoikeuksien suojelemiseksi avio- tai asumuseron yhteydessä on 
varmistettava yhtäläinen mahdollisuus saada avio- tai asumusero ja tasa-arvoinen kohtelu.

Tarkistus 16
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen nojalla määräytyvän lain 
säännöstä voidaan kieltäytyä soveltamasta 
ainoastaan, jos soveltaminen on selvästi 
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public).

Tämän asetuksen nojalla määräytyvän lain 
säännöstä voidaan kieltäytyä soveltamasta 
ainoastaan, jos soveltaminen on selvästi 
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public). Tuomioistuinten ei kuitenkaan 
pitäisi voida soveltaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin liittyvää poikkeusta 
välttääkseen toisen jäsenvaltion lain 
soveltamisen silloin kun se olisi vastoin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja 
erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään 
kaikenlainen syrjintä, ja 23 artiklaa, 
jonka mukaan miesten ja naisten välinen 
tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla.

Or. fr



AM\838582FI.doc 9/9 PE452.685v01-00

FI

Perustelu

Euroopan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi on tärkeää rajoittaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin liittyvää poikkeuksen käyttöä.


