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Tarkistus 24
Angelika Werthmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Avioparien oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi heidän omaisuutensa osalta 
sekä tietyn ennakoitavuuden 
varmistamiseksi olisi 
aviovarallisuussuhteisiin sovellettavista 
säännöistä säädettävä yhdessä ainoassa 
säädöksessä.

(8) Avioparien oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi heidän omaisuutensa osalta 
sekä avioparien ja rekisteröidyssä 
parisuhteessa olevien suuremman 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi heidän 
aviovarallisuussuhteidensa osalta tämän 
alan oikeussäännöt olisi 
yhdenmukaistettava ja olisi otettava 
käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan 
tuomioiden automaattinen tunnustaminen 
ja täytäntöönpano näissä asioissa. Tällä 
poistetaan nykyinen sekava tilanne, joka 
liittyy näihin suhteisiin ja esimerkiksi 
niissä sovellettavaan lakiin ja 
toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Tietyn 
ennakoitavuuden varmistamiseksi olisi 
aviovarallisuussuhteisiin sovellettavista 
säännöistä säädettävä yhdessä ainoassa 
säädöksessä.

Or. en

Tarkistus 25
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 
koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 
jotka liittyvät puolisoiden omaisuuden 
hoitoon ja aviovarallisuussuhteiden 
purkautumiseen puolisoiden erotessa tai 

(11) Asetuksen soveltamisalan olisi 
katettava kaikki aviovarallisuussuhteita 
koskevat yksityisoikeudelliset kysymykset, 
jotka liittyvät puolisoiden omaisuuden 
hoitoon ja aviovarallisuussuhteiden 
purkautumiseen puolisoiden ottaessa 
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toisen puolison kuollessa. asumus- tai avioeron tai toisen puolison 
kuollessa.

Or. fr

Tarkistus 26
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska puolisoiden 
elatusvelvollisuuksista säädetään jo 
toimivallasta, sovellettavasta laista, 
päätösten tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä 
elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 
18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/200919, 
ne olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, aivan kuten 
lahjoitusten pätevyyttä ja vaikutuksia 
koskevat kysymykset, joista säädetään 
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 593/2008 
(Rooma I).

(12) Koska puolisoiden 
elatusvelvollisuuksista säädetään jo 
toimivallasta, sovellettavasta laista, 
päätösten tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä 
elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 
18 päivänä joulukuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/200919, 
ne olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. pt

Perustelu

Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) ei sovelleta perheoikeuden mukaisiin tai 
aviovarallisuussuhteista juontuviin velvoitteisiin. Lainsäädäntöelin ei selvästi tarkoittanut, 
että kyseisen asetuksen soveltamisala laajennetaan kansalliseen perheoikeuteen, esimerkiksi 
sääntöön, jonka mukaan puolisoiden välisiä lahjoja pidetään saajan henkilökohtaisena 
omaisuutena eikä parin yhteisenä omaisuutena.

Tarkistus 27
Angelika Werthmann
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan ottaa huomioon parien 
lisääntynyt liikkuvuus yhteiselämän aikana 
sekä edistää hyvää oikeudenkäyttöä, tämän 
asetuksen toimivaltasääntöjen mukaan olisi 
toimivalta aviovarallisuussuhteita, myös 
aviovarallisuussuhteiden purkautumista, 
koskevissa asioissa, jotka liittyvät avio- tai 
asumuseroon tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamiseen, annettava niille jäsenvaltion 
tuomioistuimille, joilla on tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
avioliittoa ja vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 
1347/2000 kumoamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
nojalla toimivalta käsitellä itse avio- tai 
asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamista.

(14) Jotta voidaan ottaa huomioon parien 
lisääntynyt uraliikkuvuus ja 
muuttovaihtoehdot yhteiselämän aikana, 
edistää hyvää oikeudenkäyttöä ja vahvistaa 
selkeä oikeuskehys unionissa, tämän 
asetuksen toimivaltasääntöjen mukaan olisi 
toimivalta aviovarallisuussuhteita, myös 
aviovarallisuussuhteiden purkautumista, 
koskevissa asioissa, jotka liittyvät avio- tai 
asumuseroon tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamiseen, annettava niille jäsenvaltion 
tuomioistuimille, joilla on tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
avioliittoa ja vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 
1347/2000 kumoamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
nojalla toimivalta käsitellä itse avio- tai 
asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamista.

Or. en

Tarkistus 28
Angelika Werthmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jos aviovarallisuussuhteita koskevat 
kysymykset eivät liity avio- tai 
asumuseroon tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamiseen eivätkä toisen puolison 
kuolemaan, puolisot voivat päättää antaa
asian sen jäsenvaltion tuomioistuinten 
käsiteltäväksi, jonka lain he ovat valinneet 
sovellettavaksi aviovarallisuussuhteisiinsa. 

(16) Jos aviovarallisuussuhteita koskevat 
kysymykset eivät liity avio- tai 
asumuseroon tai avioliiton pätemättömäksi 
julistamiseen eivätkä toisen puolison 
kuolemaan, puolisot voivat päättää antaa 
asian sen jäsenvaltion tuomioistuinten 
käsiteltäväksi, jonka lain he ovat valinneet 
sovellettavaksi aviovarallisuussuhteisiinsa. 
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Puolisot voivat sopia asiasta keskenään 
milloin tahansa, myös kesken menettelyn.

Sovellettavan lain säännöt tunnetaan 
lainvalintasääntöinä, ja ne on laadittu 
määrittämään, mitä eri maiden lakeja 
sovelletaan tietyssä tapauksessa. 
Sovellettava laki määritetään yleensä 
yhdistävien tekijöiden tai 
tuomioistuinvaltion lain (lex fori) 
perusteella. Puolisot voivat sopia asiasta 
keskenään milloin tahansa, myös kesken 
menettelyn.

Or. en

Tarkistus 29
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Heikossa asemassa oleva puoliso ei 
ehkä kykene vapaasti ja kohtuudella 
tekemään aviovarallisuuslain valintaa 
sellaisten erityisolosuhteiden takia kuten 
taloudellinen tai rahallinen riippuvuus, 
palkkaero, tiedon tai oikeusavun 
saannissa olevat puutteet taikka 
sairauteen tai perheväkivaltaan liittyvät 
olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Tapaus, jossa lain valintaa ei ole tehty, on käsitelty jo aviovarallisuusehdotuksen johdanto-
osan 21 kappaleessa. Koska ehdotuksessa vahvistetaan säännöt tapauksessa, jolloin puolisot 
eivät ole valinneet sovellettavaa lakia, ehdotetussa tarkistuksessa kuvataan vain joitakin 
olosuhteita, joissa lainvalintaa ei ole mahdollistettu. Tästä syystä alkuperäisestä johdanto-
osan kappaleen tekstistä on poistettu ilmaus "jos lain valintaa ei ole tehty".

Tarkistus 30
Edite Estrela
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Ottaen huomioon 
aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain 
valinnan merkitys, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä eräistä takuista, joilla 
varmistetaan, että puolisot tai tulevat 
puolisot ovat tietoisia valintansa 
seurauksista. Lainvalintaa koskevassa 
sopimuksessa olisi noudatettava avioehtoa 
koskevia muotovaatimuksia, joista 
säädetään joko valitun valtion laissa tai sen 
valtion laissa, jossa asiakirja on laadittu. 
Vähimmäisvaatimuksena olisi oltava, että 
lainvalintaa koskeva sopimus tehdään 
kirjallisesti ja kumpikin puoliso päivää ja 
allekirjoittaa sen. Lisäksi on noudatettava 
joko valitun valtion laissa tai sen valtion 
laissa mahdollisesti säädettyjä muita 
muotovaatimuksia, jossa asiakirja 
laaditaan. Nämä muodollisuudet voivat 
koskea avioehtosopimusten pätevyyttä, 
julkaisemista tai rekisteröintiä.

(24) Ottaen huomioon 
aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain 
valinnan merkitys, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä eräistä takuista, joilla 
varmistetaan, että puolisot tai tulevat 
puolisot ovat tietoisia valintansa 
seurauksista, mukaan luettuna ilmainen 
oikeusapu, kun toisella puolisoista on 
taloudellisia vaikeuksia. Lainvalintaa 
koskevassa sopimuksessa olisi 
noudatettava avioehtoa koskevia 
muotovaatimuksia, joista säädetään joko 
valitun valtion laissa tai sen valtion laissa, 
jossa asiakirja on laadittu. 
Vähimmäisvaatimuksena olisi oltava, että 
lainvalintaa koskeva sopimus tehdään 
kirjallisesti ja kumpikin puoliso päivää ja 
allekirjoittaa sen. Lisäksi on noudatettava 
joko valitun valtion laissa tai sen valtion 
laissa mahdollisesti säädettyjä muita 
muotovaatimuksia, jossa asiakirja 
laaditaan. Nämä muodollisuudet voivat 
koskea avioehtosopimusten pätevyyttä, 
julkaisemista tai rekisteröintiä.

Or. pt

Perustelu

Se, että toisella puolisolla (useimmiten naisella) voi olla taloudellisia vaikeuksia, ei saisi 
sulkea pois mahdollisuutta saada riippumatonta oikeusapua.

Tarkistus 31
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) puolisoiden väliset lahjat, Poistetaan.
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Or. pt

Perustelu

Jos puolisoiden väliset lahjat jätetään kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle, olisi ehkä 
sovellettava kahta säännöstä esimerkiksi määriteltäessä puolisoiden henkilökohtaista 
omaisuutta. Tämä tekisi prosessista monimutkaisemman, pidemmän ja kalliimman, ja 
puolisoista haavoittuvampi osapuoli kärsisi.

Tarkistus 32
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) eläkeoikeudet, ellei sovellettavan 
kansallisen lain mukaan avioliiton aikana 
hankittuja eläkeoikeuksia jaeta avioeron 
yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 33
Angelika Werthmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’aviovarallisuussuhteilla’ kaikkia niitä 
sääntöjä, jotka koskevat omistussuhteita 
puolisoiden välillä sekä suhteessa 
kolmansiin;

a) 'aviovarallisuussuhteilla' yleistermiä,
jolla viitataan yhteen tai useampiin 
sääntöihin, jotka on sisällytetty 
lainkäyttöalueen lakiin, joka koskee 
avioparille avioliiton aikana ja avioeron 
hetkellä kuuluvan omaisuuden 
omistusoikeutta ja hallintaa;

Or. en
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Tarkistus 34
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’avioehtosopimuksella’ sopimusta, jolla 
puolisot järjestävät keskinäiset 
omistussuhteensa sekä omistussuhteet 
suhteessa kolmansiin;

b) 'avioehtosopimuksella' sopimusta, jolla 
puolisot järjestävät avioituessaan tai 
avioliiton aikana keskinäiset 
omistussuhteensa sekä omistussuhteet 
suhteessa kolmansiin;

Or. fr

Tarkistus 35
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 
tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 
asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 
kummankin osapuolen on päivättävä ja 
allekirjoitettava se.

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 
tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 
asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 
kummankin osapuolen on päivättävä ja 
allekirjoitettava se. Ennen sopimuksen 
tekemistä lakimiehen on tiedotettava 
kummallekin puolisolle erikseen siihen 
sisältyvistä oikeudellisista vaikutuksista, 
ja taloudellisissa vaikeuksissa oleva 
osapuoli on oikeutettu ilmaiseen 
oikeusapuun.

Or. pt

Perustelu

Tarkoitus on varmistaa, että puolisot ovat tasa-arvoisessa tilanteessa menettelyn aikana. Jos 
puolisot pääsevät sopimukseen estääkseen, ettei heitä pakoteta heitä koskeviin päätöksiin, 
molemmilla – varsinkin yleensä heikommassa asemassa olevalla naisella – on oltava oikeus 
oikeusapuun, jos heillä on taloudellisia vaikeuksia.



PE486.089v01-00 10/10 AM\897169FI.doc

FI

Tarkistus 36
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 
tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 
asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 
kummankin osapuolen on päivättävä ja 
allekirjoitettava se.

Puolisot voivat sopia asiasta milloin 
tahansa, myös kesken menettelyn. Jos 
asiasta sovitaan ennen menettelyä, on 
sopimus laadittava kirjallisena ja 
kummankin osapuolen on päivättävä, 
allekirjoitettava ja rekisteröitävä se siinä 
jäsenvaltiossa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti, jossa se tehtiin.

Or. fr

Tarkistus 37
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Aviovarallisuussuhteisiin 16, 17 tai 
18 artiklan nojalla sovellettavaa lakia 
sovelletaan kaikkeen puolisoiden 
omaisuuteen.

Aviovarallisuussuhteisiin 16, 17 tai 
18 artiklan nojalla sovellettavaa lakia 
sovelletaan kaikkeen puolisoiden yhteiseen
omaisuuteen.

Or. fr


