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Arvoisat kollegat

Eurooppalaista suojelumääräystä koskeva ehdotus perustuu tammikuussa 2010 esitettyyn 
kahdentoista EU:n jäsenvaltion1 yhteiseen aloitteeseen direktiivin antamiseksi2. Direktiivin 
tavoitteena on helpottaa ja tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välillä liikkuvien rikoksen uhrien tai 
mahdollisten rikoksen uhrien suojelua erityisesti sellaisten rikosten yhteydessä, jotka voivat 
vaarantaa uhrien hengen, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden, sukupuolisen 
itsemääräämisoikeuden tai henkilökohtaisen vapauden. Viime kädessä tavoitteena on välttää 
uudet rikokset ja lieventää aikaisempien rikosten seurauksia.

                                               
1 Kyseiset jäsenvaltiot ovat Belgia, Bulgaria, Viro, Espanja, Ranska, Italia, Unkari, Puola, Portugali, Romania, 
Suomi ja  Ruotsi.
2 Ks. asiakirja PE-CONS 2/10, 22.1.2010.
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Direktiiviluonnoksen oikeusperustaksi ehdotetaan SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan 
d alakohtaa, joka koskee rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä.

Pyysitte 7. lokakuuta  2010 päivätyllä kirjeellänne oikeudellisten asioiden valiokunnalta 
lausunnon edellä mainitun ehdotuksen oikeusperustasta. Vaikuttaa siltä, että neuvoston kanssa 
käytäviä neuvotteluja varten valiokuntienne yhteiskokouksessa työjärjestyksen 51 artiklan 
mukaisesti toimitetun suuntaa-antavan äänestyksen perusteella hyväksyttiin tarkistus, jossa 
oikeusperustaan lisätään SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohta, joka koskee 
tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten tunnustamista.

I Taustaa

Lissabonin sopimuksella poistettiin aikaisempi pilarijärjestelmä, ja kaikki lainsäädäntö, joka 
kuuluu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, myös rikosoikeuden alalla tehtävää 
yhteistyötä koskevan SEUT-sopimuksen V osaston 4 luvun soveltamisalaan, on hyväksyttävä 
nykyään käytännössä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tällä alalla yleisestä säännöstä, jonka mukaan komissiolla on yksinoikeus tehdä 
lainsäädäntöaloitteita, voidaan jossain määrin poiketa SEUT-sopimuksen 76 artiklan nojalla, 
jonka mukaan yksi neljäsosa jäsenvaltioista voi tehdä lainsäädäntöaloitteen, joka koskee 
rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä (sekä niihin 
liittyvää hallinnollista yhteistyötä).

Neuvosto esitti 5. tammikuuta 2010 ensimmäisen ehdotuksensa direktiiviksi uhrien 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä1. Se on tämän jälkeen muuttanut ja tarkistanut 
ehdotusta useaan otteeseen. Neuvoston ehdotuksen sisältö ja sen oikeusperustan 
määrittäminen perustuivat suurimmaksi osaksi kyselyyn, johon 20 EU:n jäsenvaltiota vastasi 
lokakuussa 20092.

Aloitteella pyritään ottamaan käyttöön väkivallan uhrien eurooppalainen suojelumääräys, 
jonka nojalla jäsenvaltion tuomioistuimet voivat tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa toteutetut 
suojelutoimenpiteet, hallinnoida niitä ja panna ne täytäntöön. Tällaisen järjestelmän ansiosta 
suojellun henkilön ei tarvitsisi panna asiaa vireille samaan aikaan jäsenvaltiossa, johon 
kyseinen henkilö (uhri) muuttaa tai on muuttanut.

Ehdotus perustuu siihen, että rikoksen uhreilla on oikeus kunnioitukseen, korvaukseen heille 
aiheutuneesta vahingosta ja siihen, että tekijää rangaistaan oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin perusteella takaamalla kaikkien asianosaisten oikeudet täysimääräisesti, 
mutta heillä on myös oikeus suojeluun etenkin saman henkilön tekemältä uudelta rikokselta.

Näin ollen tarvitaan asianmukaisia mekanismeja, joilla estetään samaa rikoksentekijää 
uusimasta rikosta tai tekemästä ehkä edellistä vakavamman eri rikoksen samaa uhria kohtaan. 
Rikosten uusiminen on yleistä erityisesti sukupuoleen perustuvassa väkivallassa, mutta sitä 
tapahtuu myös muissa rikoksissa, kuten ihmiskaupassa tai alaikäisten seksuaalisessa 
                                               
1 Ks. asiakirja 17513/09, 5.1.2010.
2 Ks. asiakirja 5002/10, 6.1.2010.
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hyväksikäytössä.

Kaikki jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä uhrien hengen, ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, sukupuolisen itsemääräämisoikeuden sekä vapauden suojelemiseksi, 
mutta ne ovat tällä hetkellä voimassa ainoastaan toimenpiteen hyväksyneen jäsenvaltion 
alueella, joten uhrit eivät saa tätä suojelua valtion rajan ylitettyään. Jäsenvaltion rikoksen 
uhrille antama suojelu ei saisi siksi rajoittua kyseisen jäsenvaltion alueeseen, vaan uhreja olisi 
suojeltava kaikkialla EU:ssa.

Käytettävissä olevien lukujen perusteella voidaan arvioida, että pelkästään sukupuoleen 
perustuvan väkivallan osalta yli 100 000:een EU:ssa asuvaan naiseen kohdistuu erilaisia 
suojelutoimenpiteitä, joita jäsenvaltio toteuttaa kyseisen väkivallan seurauksena. Näissä 
luvuissa ei oteta huomioon ihmiskaupan ja muiden rikosten uhreja.

Koska rikoksentekijät voivat liikkua helposti EU:n alueella, vaikuttaa oikeutetulta ja 
asianmukaiselta, että yhdessä jäsenvaltiossa toteutettavien suojelutoimenpiteiden 
soveltamisaluetta voidaan laajentaa sellaisen uhrin suojelemiseksi, joka haluaa käyttää 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Muuten uhrit joutuisivat tekemään jyrkän valinnan sen 
välillä, luopuvatko he oikeudestaan vapaaseen liikkuvuuteen unionin kansalaisina vai 
oikeudestaan saada suojelua. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Parlamentti on yhä uudelleen kehottanut jäsenvaltioita tarkistamaan oikeudellisten 
menettelyjen toimivuutta ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden esteiden poistamiseksi, joilla 
naisilta riistetään oikeudellinen suoja.1

Lisäksi todetaan, että EU:n lainsäätäjä on toteuttanut toimia uhrien suojelun ajalla. Se on 
tehnyt puitepäätöksen 2001/220/YOS uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä 
käsitelläkseen uhrien oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä2 ja antanut neuvoston 
direktiivin 2004/80/EY rikoksen uhreille maksettavista korvauksista3.

Uhrien suojelu on itse asiassa Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden alueella, ja Tukholman ohjelmassa, jolla pyritään vahvistamaan vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta EU:ssa ja jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10. ja 
11. joulukuuta 2009 pitämässään kokouksessa, todetaan, että rikoksen uhreille tai vaarassa 
oleville todistajille on tarjottava erityisiä suojelutoimenpiteitä, joiden olisi oltava tehokkaita 
unionin laajuisesti.

Neuvoston oikeudellinen yksikkö antoi 17. helmikuuta 2010 neuvoston pyynnöstä 
lausunnon1, jossa todetaan, että SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan d alakohtaa voidaan 
käyttää direktiiviehdotuksen oikeusperustana, mutta siihen on asianmukaista lisätä SEUT-
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohta, jotta voidaan ottaa huomioon aloitteen luonne 
oikeusviranomaisten päätösten tunnustamisvälineenä.
                                               
1 Ks. 16. syyskuuta 1997 annettu parlamentin päätöslauselma tarpeesta järjestää Euroopan unionin laajuinen 
kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan täydellistä torjumista varten (EYVL C 304, 6.10.1997, s. 55). Ks. myös 
2. helmikuuta 2006 annettu parlamentin päätöslauselma naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytilanteesta 
ja mahdollisista tulevista toimista (EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 66).
2 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 1.
3 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 15.
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II Asiasta vastaavien valiokuntien kanta

Edellä mainitussa 29. syyskuuta 2010 pidetyssä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
yhteiskokouksessa suuri osa direktiiviehdotukseen tehdyistä tarkistuksista hyväksyttiin 
suuntaa-antavassa äänestyksessä, jossa vahvistettiin esittelijöiden valtuudet neuvotella 
neuvoston kanssa, jotta ensimmäisessä käsittelyssä päästäisiin sopuratkaisuun.

Edellä mainittuihin tarkistuksiin sisältyvässä tarkistuksessa 1 oikeusperustaan lisätään SEUT-
sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohta, joka koskee kaikenmuotoisten tuomioiden ja
oikeusviranomaisten päätösten tunnustamista. Tässä tarkoitetaan selvästikin rikosoikeuden 
alaa koskevia tuomioita ja oikeusviranomaisten päätöksiä.

Tässä yhteydessä hyväksyttiin myös muita tarkistuksia (tarkistukset 18 ja 84), joissa todetaan 
nimenomaisesti, ettei direktiiviehdotus vaikuta vastavuoroista tunnustamista rikosoikeuden 
alalla koskevien välineiden soveltamiseen, ettei siinä muuteta niitä ja ettei se korvaa niitä.

Toukokuun 20. päivänä 2010 laaditun mietintöluonnoksen perusteluissa esittelijät toteavat 
olevansa "monilta osin samaa mieltä neuvoston ehdotuksen kanssa". Lisäksi he korostavat, 
että aloitteen soveltamisala on tarkoituksella jätetty laajaksi ja että eurooppalaista 
suojelumääräystä "pitäisikin voida käyttää kaikkiin rikoksen uhreihin, kuten ihmiskaupan 
uhreihin, naisten sukuelinten silpomisen uhreihin, pakkoavioliittoihin, kunniamurhiin, 
insestiin, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, terrorismin uhreihin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden uhreihin, uhrin iästä tai sukupuolesta riippumatta, kun rikoksentekijä on 
tunnistettu". Lisäksi todetaan, että ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään parantamaan 
direktiiviehdotusta "varmistamalla oikeudellisen suojan jatkuvuus" ja "rajoittamalla syitä, 
joiden perusteella voidaan kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista suojelumääräystä tai torjua 
se".

III Ehdotettu oikeusperusta

Direktiiviehdotuksen oikeusperustaksi esitetään SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan 
d alakohtaa. Asiasta vastaavat valiokunnat ehdottavat saman artiklan a alakohdan lisäämistä 
oikeusperustaan.

SEUT-sopimuksen 82 artikla2

(aiempi SEU-sopimuksen 31 artikla)

1. Oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu 
tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, ja siihen kuuluu 
jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen 2 kohdassa ja 
83 artiklassa tarkoitetuilla aloilla.
Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on:

                                                                                                                                                  
1 Ks. neuvoston asiakirja 6516/10, 17.2.2010.
2 Alleviivaus lisätty.
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a) laatia sääntöjä ja menettelyjä kaikenmuotoisten tuomioiden ja 
oikeusviranomaisten päätösten tunnustamisen varmistamiseksi koko 
unionissa;
b) ehkäistä ja ratkaista jäsenvaltioiden välisiä tuomioistuimen 
toimivaltaa koskevia ristiriitoja;
c) tukea tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutusta;
d) helpottaa jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten tai vastaavien viranomaisten yhteistyötä 
rikosasioiden käsittelyn ja päätösten täytäntöönpanon yhteydessä.

2. – –

3. – –

IV Tarkoituksen ja sisällön analysointi

Kuten yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut,1 toimen oikeusperustan valinnan on 
perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan 
kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö.

Vastattavan kysymyksen laajuuden vuoksi ensin on analysoitava, miten eurooppalaisen 
suojelumääräyksen on tarkoitus toimia.

Mikä on eurooppalainen suojelumääräys?

Eurooppalainen suojelumääräys on jäsenvaltion määräämään suojelutoimenpiteeseen liittyvä 
oikeudellinen päätös, jonka tarkoituksena on auttaa toista jäsenvaltiota tarvittaessa 
toteuttamaan oman kansallisen lainsäädäntönsä mukainen suojelutoimenpide henkilön 
hengen, ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden, vapauden tai sukupuolisen 
itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi2.

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan näin antaa vain, jos määräyksen antanut valtio on jo 
aiemmin määrännyt suojelutoimenpiteen.

Suojelutoimenpide on jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemä päätös, jolla vaaraa 
aiheuttavalle henkilölle on asetettu yksi tai useampi 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto edellyttäen, että tällaisten velvollisuuksien tai kieltojen rikkominen on 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikos tai siitä voidaan muuten rangaista 
vapauden menetyksellä tuossa jäsenvaltiossa.

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa mainitaan seuraavat kiellot ja velvollisuudet:

a) velvollisuus olla tulematta tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai 
määritellyille alueille, joilla suojeltu henkilö oleskelee tai vierailee;

                                               
1 Asia C-166/07, parlamentti v. neuvosto, tuomio 3.9.2009 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
2 Direktiiviehdotuksen 1 artikla.
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b) velvollisuus pysyä määrätyssä paikassa, tarvittaessa määrättyinä aikoina;

c) määräyksen antaneen valtion alueelta poistumista koskevia rajoituksia sisältävä 
velvollisuus;

d) velvollisuus välttää yhteyksiä suojeltuun henkilöön; tai

e) kielto lähestyä suojeltua henkilöä määrättyä etäisyyttä lähemmäksi.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen antaminen

Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa milloin tahansa suojellun henkilön aikoessa 
poistua tai hänen poistuttuaan määräyksen antaneesta valtiosta toiseen jäsenvaltioon. 
Eurooppalainen suojelumääräys voidaan antaa vain, jos määräyksen antaneessa valtiossa on 
aiemmin määrätty suojelutoimenpide.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen voi antaa ainoastaan määräyksen antaneen valtion 
oikeusviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen1 suojellun henkilön pyynnöstä. 
(Suojeltu henkilö voi toimittaa eurooppalaisen suojelumääräyksen antamista koskevan 
pyynnön täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, mutta tämän viranomaisen on 
siirrettävä pyyntö määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.)

Direktiivissä tarkoitetun suojelutoimenpiteen määräävien viranomaisten on ilmoitettava 
suojellulle henkilölle mahdollisuudesta pyytää eurooppalaista suojelumääräystä, jos kyseinen 
henkilö aikoo siirtyä toiseen jäsenvaltioon. Niiden on myös neuvottava kyseistä henkilöä 
pyytämään eurooppalaista suojelumääräystä ennen maasta poistumista.

Eurooppalaisen suojelumääräyksen muoto

Vakiolomake on direktiiviehdotuksen liitteenä. Siinä on oltava seuraavat tiedot: suojellun 
henkilön henkilöllisyys ja kansalaisuus2, suojellun henkilön käyttöön annetut tekniset 
välineet, määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot, maininta 
suojelutoimenpiteestä, jonka perusteella eurooppalainen suojelumääräys annetaan, tiivistelmä 
tosiseikoista ja olosuhteista, jotka ovat johtaneet suojelutoimenpiteen määräämiseen, 
suojelutoimenpiteessä asetetut velvollisuudet ja kiellot, niiden kesto ja nimenomainen 
maininta siitä, että niiden rikkominen on rikos määräyksen antaneen valtion lainsäädännön 
mukaan tai siitä voidaan muuten rangaista vapauden menetyksellä, vaaraa aiheuttavan 
henkilön henkilöllisyys, muut olosuhteet, joilla voi olla vaikutusta vaaran arvioinnissa, sekä 
tarvittaessa nimenomainen maininta siitä, että tuomio, siten kuin se määritellään neuvoston 
puitepäätöksen 2008/947/YOS 2 artiklassa, tai valvontatoimia koskeva päätös, siten kuin se 
määritellään neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 4 artiklassa, on jo siirretty toiseen 

                                               
1 Direktiiviehdotuksen 4 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, millä 
yhdellä tai useammalla viranomaisella on toimivalta antaa ja tunnustaa eurooppalaiset suojelumääräykset. 
Jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että näillä 
viranomaisilla on kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia 
päätöksiä.
2 Lisäksi on ilmoitettava kyseisen henkilön laillisen edustajan henkilöllisyys ja kansalaisuus, jos suojeltu henkilö 
on alaikäinen tai oikeustoimikelvoton.
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jäsenvaltioon ja maininta tällaisen tuomion tai päätöksen osalta toimivaltaisesta 
viranomaisesta.

Onko täytäntöönpanovaltion tunnustettava eurooppalainen suojelumääräys?

Direktiiviehdotuksen 3 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan tunnustamaan eurooppalainen 
suojelumääräys direktiivin mukaisesti. Lisäksi on todettava, että 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että "direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa SEU-sopimuksen 6 artiklassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita."

Jäsenvaltio voi kuitenkin 9 artiklan nojalla kieltäytyä tunnustamasta eurooppalaista 
suojelumääräystä tietyin perustein. Hyväksyttävät perusteet ovat seuraavat:

a) eurooppalainen suojelumääräys ei ole täydellinen tai sitä ei ole täydennetty 
täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamassa määräajassa;

b) 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset1 eivät täyty;

c) suojelu johtuu sellaisen rangaistuksen tai toimenpiteen täytäntöönpanosta, joka kuuluu 
täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan armahduksen piiriin ja joka liittyy 
tekoon, joka kuuluu tuon lainsäädännön mukaan sen toimivaltaan;

d) täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä vaaraa aiheuttavalle henkilölle myönnetään 
koskemattomuus, joka estää suojelutoimenpiteiden määräämisen.

Mitä toimenpiteitä täytäntöönpanovaltiossa toteutetaan?

Direktiiviehdotuksen 8 artiklan nojalla täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on

a) tunnustettava eurooppalainen suojelumääräys ja toteutettava suojellun henkilön 
suojelemiseksi kaikki toimenpiteet, jotka olisivat vastaavanlaisessa tapauksessa 
käytettävissä sen kansallisen lainsäädännön mukaan (jollei se päätä vedota johonkin 
perusteeseen kieltäytyä tunnustamisesta);

b) ilmoitettava toteuttamistaan toimenpiteistä vaaraa aiheuttavalle henkilölle;

c) toteutettava tarvittavat kiireelliset ja väliaikaiset toimenpiteet varmistaakseen suojellun 
henkilön jatkuvan suojelun; ja

d)  ilmoitettava välittömästi määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle 
eurooppalaisen suojelumääräyksen perustana olevan suojelutoimenpiteen rikkomisesta 
(vakiolomaketta käyttäen).

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteuttamistaan 
toimenpiteistä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sekä suojellulle 
henkilölle.

                                               
1 Katso edellä.
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Eurooppalaisen suojelumääräyksen antamisen jälkeen toteutettavat toimenpiteet

Ainoastaan määräyksen antanut valtio voi uusia, tarkistaa tai peruuttaa suojelutoimenpiteen 
tai muuttaa sitä, antaa pidätysmääräyksen jne. tai aloittaa uuden rikosoikeudellisen menettelyn 
vaaraa aiheuttavaa henkilöä vastaan, ja sen on toteutettava nämä toimenpiteet oman 
lainsäädäntönsä mukaisesti (10 artikla).

Täytäntöönpanovaltio voi kumota eurooppalaisen suojelumääräyksen tunnustamisen vain, jos 
on todisteita siitä, että suojeltu henkilö on poistunut sen alueelta lopullisesti (11 artikla).

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen direktiivin mukaisesti tekemiin 
päätöksiin sovelletaan sen kansallista lainsäädäntöä (13 artikla).

V Päätelmä

Kun otetaan huomioon edellä esitetystä analyysistä ilmenevä ehdotetun eurooppalaisen 
suojelumääräyksen luonne, on täysin asianmukaista, että oikeusperustana käytetään paitsi 
SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, jonka tarkoituksena on helpottaa 
oikeusviranomaisten tai vastaavien viranomaisten yhteistyötä rikosasioiden käsittelyn ja 
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä, myös 82 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, joka koskee 
sääntöjä ja menettelyjä "kaikenmuotoisten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten 
tunnustamisen" varmistamiseksi.

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan d alakohtaa 
voidaan käyttää direktiiviehdotuksen oikeusperustana, mutta siihen on asianmukaista lisätä 
SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohta, jotta aloite saa riittävän painoarvon 
oikeusviranomaisten päätösten tunnustamisvälineenä.

VI Suositus

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 28. lokakuuta 2010.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 28. lokakuuta 2010 yksimielisesti1
suosittaa, että direktiiviehdotus annetaan SEUT-sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a ja 
d alakohdan perusteella.

Kunnioittavasti

(Allek.)

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (puheenjohtajana), Sebastian 
Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Eva Lichtenberger (esittelijä), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia 
Wikström ja Tadeusz Zwiefka..


