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Muudatusettepanek 122
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse
asutamislepingut, eriti selle artikli 61 
punkti c ja artikli 67 lõike 5 teist taanet,

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

Or. it

Selgitus

Arvestades, et mõnes liikmesriigis reguleerib pärimisasju perekonnaõigus, on asjakohane 
võtta õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõige 3, mis näeb ette, et 
perekonnaõiguse piiriülest toimet käsitlevad meetmed võtab nõukogu vastu seadusandliku 
erimenetluse kohaselt. Nõukogu teeb ühehäälse otsuse pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga.

Muudatusettepanek 123
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma kõik tsiviilõiguslikud 
pärimisega seotud küsimused, st isiku vara 
üleminek tema surma korral, olenemata 
sellest, kas vara ülemineku kohta on 
koostatud vabatahtlik dokument testamendi 
või pärimislepingu vormis või on tegemist 
vara üleminekuga seadusjärgse pärimise 
teel.

(8) Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma kõik tsiviilõiguslikud 
pärimisega seotud küsimused, st isiku 
surma korral tema vara esmakordne 
üleminek õigustatud isikutele, olenemata 
sellest, kas vara ülemineku kohta on 
koostatud vabatahtlik dokument testamendi 
või pärimislepingu vormis või on tegemist 
vara üleminekuga seadusjärgse pärimise 
teel.

Or. de
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Muudatusettepanek 124
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma kõik tsiviilõiguslikud 
pärimisega seotud küsimused, st isiku vara 
üleminek tema surma korral, olenemata 
sellest, kas vara ülemineku kohta on 
koostatud vabatahtlik dokument testamendi 
või pärimislepingu vormis või on tegemist 
vara üleminekuga seadusjärgse pärimise 
teel.

(8) Käesoleva määruse kohaldamisalasse 
peaksid kuuluma kõik tsiviilõiguslikud 
pärimisega seotud küsimused, st isiku vara, 
õiguste ja kohustuste mis tahes vormis 
üleminek tema surma korral, olenemata 
sellest, kas vara ülemineku kohta on 
koostatud vabatahtlik dokument testamendi 
või pärimislepingu vormis või on tegemist 
vara üleminekuga seadusjärgse pärimise 
teel.

Or. de

Muudatusettepanek 125
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kingete kehtivust ja tagajärgi 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”). Seega tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, nagu ka muud 
õigused ja hüved, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel. See, kas 
asjaomane kinge või muu elus olevate 
isikute vahel kokku lepitud korraldus, 
millel on vahetu asjaõiguslik mõju, võib 
kaasa tuua kohustuse suurendada või 
vähendada pärandiosasid või võtta seda 
arvesse pärandiosade arvutamisel, tuleks 
kindlaks määrata käesoleva määruse alusel 
kohaldamise kuuluva pärimisõiguse alusel.

(9) Kingete kehtivust ja tagajärgi 
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”). Seega tuleks need käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta, nagu ka muud
õigused ja hüved, mis tekivad või lähevad 
üle muul viisil kui pärimise teel. See, kas 
asjaomane kinge või muu elus olevate 
isikute vahel kokku lepitud korraldus võib 
kaasa tuua kohustuse suurendada või 
vähendada pärandiosasid või võtta seda 
arvesse pärandiosade arvutamisel, tuleks 
kindlaks määrata käesoleva määruse alusel 
kohaldamise kuuluva pärimisõiguse alusel.
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Or. en

Muudatusettepanek 126
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolev määrus hõlmab küll 
kehaliste ja kehatute esemetega seotud 
asjaõiguste omandamist pärimisasja suhtes 
kohaldatava õiguse kohaselt, kuid 
liikmesriigi õiguse kohaselt võimalike 
asjaõiguste täielik loetelu (numerus 
clausus), mida põhimõtteliselt reguleerib 
asja asukohariigi õigus (lex rei sitae), peaks 
jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Käesoleva määruse kohaldamisalast tuleks 
välja jätta ka asjaõiguste registreerimine, 
eelkõige kinnistusraamatu pidamine ja 
sellesse kannete tegemise või tegemata 
jätmise tagajärjed, mida samuti reguleerib 
kohalik õigus.

(10) Käesolev määrus hõlmab küll isiku 
surma korral tema pärandi esmakordset 
üleminekut õigustatud isikutele
pärimisasja suhtes kohaldatava õiguse 
kohaselt, kuid liikmesriigi õiguse kohaselt 
võimalike asjaõiguste ja asja 
omandamistehingute täielik loetelu 
(numerus clausus), mida reguleerib asja 
asukohariigi õigus (lex rei sitae), peaks 
jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Vastavalt rahvusvahelise eraõiguse 
tunnustatud põhimõtetele tuleks 
rakendada kohandamist. Käesoleva 
määruse kohaldamisalast tuleks välja jätta 
ka asjaõiguste registreerimine, eelkõige 
kinnistusraamatu pidamine ja sellesse 
kannete tegemise või tegemata jätmise 
tagajärjed, mida samuti reguleerib kohalik 
õigus.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolev määrus hõlmab küll 
kehaliste ja kehatute esemetega seotud 
asjaõiguste omandamist pärimisasja 
suhtes kohaldatava õiguse kohaselt, kuid

(10) Liikmesriigi õiguse kohaselt 
võimalike asjaõiguste täielik loetelu 
(numerus clausus), mida põhimõtteliselt 
reguleerib asja asukohariigi õigus (lex rei 
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liikmesriigi õiguse kohaselt võimalike 
asjaõiguste täielik loetelu (numerus 
clausus), mida põhimõtteliselt reguleerib 
asja asukohariigi õigus (lex rei sitae), peaks 
jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Käesoleva määruse kohaldamisalast 
tuleks välja jätta ka asjaõiguste 
registreerimine, eelkõige 
kinnistusraamatu pidamine ja sellesse 
kannete tegemise või tegemata jätmise 
tagajärjed, mida samuti reguleerib 
kohalik õigus.

sitae), peaks jääma asjaomase liikmesriigi 
kollisiooninormide kohaldamisalasse. 
Vastavalt rahvusvahelise eraõiguse 
tunnustatud põhimõtetele tuleks 
rakendada kohandamist.

Or. de

Muudatusettepanek 128
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks on pädevad surnu viimaseks
alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi 
kohtud. Samadel põhjustel peaks käesolev 
määrus erandina ja teatavatel tingimustel 
võimaldama pädeval kohtul anda asi üle 
selle liikmesriigi kohtule, mille kodanik 
surnu oli, kui sellel kohtul on paremad 
võimalused asja arutada.

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks hagiliste ja mittehagiliste 
menetluste puhul on pädevad surnu 
alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi 
kohtud. Samadel põhjustel peaks käesolev 
määrus erandina ja teatavatel tingimustel 
võimaldama pädeval kohtul anda asi üle 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, mille 
kodanik surnu oli, kui sellel asutusel on 
paremad võimalused asja arutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 129
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks on pädevad surnu 
viimaseks alaliseks elukohaks olnud 
liikmesriigi kohtud. Samadel põhjustel 
peaks käesolev määrus erandina ja 
teatavatel tingimustel võimaldama 
pädeval kohtul anda asi üle selle 
liikmesriigi kohtule, mille kodanik surnu 
oli, kui sellel kohtul on paremad 
võimalused asja arutada.

(12) Arvestades ELi kodanike kasvavat 
liikuvust ning vajadust edendada sujuvat 
õigusemõistmist Euroopa Liidus ning 
tagada tegelike ühendavate tegurite 
olemasolu pärimisasja ja selle 
lahendamiseks pädeva liikmesriigi vahel, 
tuleks käesoleva määrusega ette näha, et 
kõikide pärandiga seotud küsimuste 
lahendamiseks on pädevad antud
liikmesriigi kohtud. Hagilise menetluse 
korral peaksid pädevad olema isiku surma 
hetkel tema alaliseks elukohaks olnud 
liikmesriigi kohtud. Kui pärandaja on 
kasutanud artikli 17 kohast valikuõigust, 
peaksid pädevad olema ka päritoluriigi 
kohtud, kui kõik pooled seda taotlevad. 
Kui liikmesriigid näevad ka mittehagilise
menetluse korral ette pädeva kohtu 
määramise, siis kehtib see samamoodi 
tingimusega, et arvesse tuleks võtta kõigi 
osapoolte tahet; vajaduse korral tuleks 
esmalt pädevuse saanud kohtul end 
mittepädevaks kuulutada. Kui osapooled 
tahavad pärimisasju kohtuväliselt 
lahendada, ei tohiks kohtualluvuse 
õigusnormid seejuures takistuseks olla.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Mõiste „kohus” peaks hõlmama 



PE464.765v02-00 8/62 AM\872403ET.doc

ET

kõiki asutusi, mis teevad kohtutoiminguid, 
nagu mõnes õigussüsteemis notareid, kes 
tegutsevad kohtu volinikena, või isikuid, 
kelle kohus on määranud pärandvara 
jagajaks. Nende asutuste suhtes tuleks 
seetõttu kohaldada kohtualluvuse eeskirju 
ja nende otsuseid tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel lugeda 
kohtuotsusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Peamise elukoha kui isiku huvide 
keskme kindlaksmääramiseks tuleks 
arvesse võtta surnud isiku eluolu nii tema 
surma hetkel kui ka tema surmaeelsetel 
aastatel, arvestades eelkõige surnud isiku 
selles konkreetses kohas viibimise kestust 
ja korrapärasust ning viibimise tingimusi 
ja põhjuseid.

Or. it

Muudatusettepanek 132
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Peamine elukoht tähendab eelkõige 
kohta, kus isik alaliselt elab, st pigem 
tema pere- ja ühiskondliku elu keskpunkti 
kui kohta, kus inimene tavaliselt töötab. 
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Or. it

Muudatusettepanek 133
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Surnud isiku eluajal tehtud kingete 
puhul tuleks kinke saajat ja kolmandaid 
isikuid kaitsta kohaldatavasse 
pärimisõigusse tehtavate hilisemate 
muudatuste mõju eest. Kinke tagastamise 
nõuet kohaldatava pärimisõiguse alusel 
tuleks lubada ainult sellises ulatuses, kui 
kinget saaks tagasi nõuda ka sellise 
pärimisõiguse alusel, mida kinke tegija 
pärandi suhtes kohaldataks hüpoteetiliselt 
kinke tegemise ajal. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 a muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 134
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Surma puhuks tehtud korralduste 
vormilist kehtivust käesoleva määrusega 
ei reguleerita. Liikmesriikides, kes on 
ratifitseerinud 5. oktoobri 1961. aasta 
Haagi konventsiooni testamendi vormile 
kohaldatava õiguse kohta, reguleerivad 
vormilist kehtivust nimetatud 
konventsiooni sätted.

(19) Liikmesriikides, kes on 
ratifitseerinud 5. oktoobri 1961. aasta 
Haagi konventsiooni testamendi vormile 
kohaldatava õiguse kohta, reguleerivad
surma puhuks tehtud korralduste vormilist 
kehtivust nimetatud konventsiooni sätted.
Käesolevasse määrusesse tuleks veel 
lisada sätted nimetatud konventsiooni 
kohaste surma puhuks tehtud korralduste 
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vormilise kehtivuse kohta ning need sätted 
kehtivad samuti pärimislepingute kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Surma puhuks tehtud korralduste 
vormilist kehtivust käesoleva määrusega 
ei reguleerita. Liikmesriikides, kes on 
ratifitseerinud 5. oktoobri 1961. aasta 
Haagi konventsiooni testamendi vormile 
kohaldatava õiguse kohta, reguleerivad 
vormilist kehtivust nimetatud 
konventsiooni sätted.

(19) Käesolevasse määrusesse tuleks 
lisada sätted surma puhuks tehtud 
korralduste, sealhulgas pärimislepingute 
vormilise kehtivuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Määrusesse tuleks lisada sätted, 
mis reguleerivad testamendi koostamise 
võime suhtes kohaldatavat õigust.

Or. de

Muudatusettepanek 137
Klaus-Heiner Lehne
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et hõlbustada teises liikmesriigis 
omandatud pärimisõiguste tunnustamist, 
peaks kollisiooninormides eelistama
pärimislepinguid, tunnistades 
alternatiivseid ühendavaid tegureid. 
Kaitsta tuleks kolmandate isikute 
õigustatud ootusi.

(20) Liikmesriigid peaksid tunnistama
pärimislepinguid, mis kehtivad käesolevas 
määruses ettenähtud õiguse alusel, ja 
sellistest lepingutest tulenevaid õigusi. 
Tuleks kehtestada erieeskirjad 
kohaldatava õiguse kohta, mida 
kohaldatakse pärimislepingute sisulise 
kehtivuse ja siduva mõju ning muude 
õiguslike eriküsimuste suhtes. Neid 
eeskirju tuleks vajaduse korral kohaldada 
mutatis mutandis vastastikuste 
testamentide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Kinnisasja puhul kohaldatakse 
asjaõiguse ülemineku avalikku registrisse 
kandmise meetmete ja registreerimise 
õigusliku toime suhtes selle liikmesriigi 
õigust, kus pärandvara asub.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Et hõlbustada pärimisõiguse alusel 
omandatud asjaõiguste üleminekut, ei 
tohiks käesolev määrus takistada teatavate,
vara asukohariigi õiguses ammendavalt 
loetletud kohustuslike eeskirjade 
kohaldamist niivõrd, kuivõrd see ei lähe 
vastuollu käesoleva määruse 
üldeesmärgiga.

(21) Et tagada asjaõiguste üleminek 
õigustatud isikutele, ei tohiks käesolev 
määrus mõjutada vara asukohariigi õiguse 
kohustuslike eeskirjade kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kinnisvara või registrisse kantud 
pärandvara korral ei tohiks piirata vara 
asukohariigi õiguse eeskirju, mis 
käsitlevad varaga seotud asjaõiguste 
saamist või üleminekut või nende 
registrisse kandmist, kui õiguste 
omandamisel on tingimuseks saamis- või 
üleminekuakt või kohtuotsus, kas eraldi 
või seoses registrisse kandega.

Or. de

Muudatusettepanek 141
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avaliku korra kaalutlustel peaks
liikmesriikide kohtutel olema õigus 

(24) Avaliku korra kaalutlustel peab
liikmesriikide kohtutel olema õigus eirata 
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erandkorras eirata välisriigi õigust, kui 
selle kohaldamine teataval kindlal juhul 
oleks vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kohaldada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat 
erandit selleks, et vältida teise liikmesriigi 
õiguse kohaldamist või keelduda 
tunnustamast või täitmast teises 
liikmesriigis tehtud otsust, ametlikku 
dokumenti, kohtutoimingut või 
pärimistunnistust, kui see oleks vastuolus 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ning 
eriti selle artikliga 21, mis keelab 
diskrimineerimise kõik vormid.

välisriigi õigust, kui selle kohaldamine 
teataval kindlal juhul oleks vastuolus kohtu 
asukohariigi avaliku korraga.

Or. it

Selgitus

Säte tuleb uuesti sõnastada, sest see kahjustab asukohariigi avaliku korra kaitsmise 
aluspõhimõtet. See põhimõte on tegelikult väga oluline liikmesriikide erinevates õigus- ja 
riigiõiguslikes tavades.

Muudatusettepanek 142
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Avaliku korra kaalutlustel peaks 
liikmesriikide kohtutel olema õigus 
erandkorras eirata välisriigi õigust, kui 
selle kohaldamine teataval kindlal juhul
oleks vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kohaldada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat erandit 
selleks, et vältida teise liikmesriigi õiguse 
kohaldamist või keelduda tunnustamast või 
täitmast teises liikmesriigis tehtud otsust, 
ametlikku dokumenti, kohtutoimingut või 
pärimistunnistust, kui see oleks vastuolus 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ning 
eriti selle artikliga 21, mis keelab 
diskrimineerimise kõik vormid.

(24) Avaliku korra kaalutlustel peaks 
osalevate liikmesriikide kohtutel olema 
õigus erandkorras eirata välisriigi õigust, 
kui selle kohaldamine oleks ilmselgelt 
vastuolus kohtu asukohariigi avaliku 
korraga. Siiski ei tohiks kohtud kohaldada 
avaliku korra kaalutlustel põhinevat erandit 
selleks, et vältida teise liikmesriigi õiguse 
kohaldamist või keelduda tunnustamast või 
täitmast teises liikmesriigis tehtud otsust, 
ametlikku dokumenti, kohtutoimingut või 
pärimistunnistust, kui see keeldumine
oleks vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, ning eriti selle artikliga 21, mis 
keelab diskrimineerimise kõik vormid.
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Ebaoluliste erinevustega sundosaõiguses 
ei saa üldjuhul põhjendada teise 
liikmesriigi õiguse kohaldamisest 
keeldumist.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
ametlike dokumentide tunnustamine ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimisega seotud küsimuste 
lahendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlike 
dokumentide tunnustamine tähendab, et 
neil on teises liikmesriigis nii sisu kui ka 
mõju poolest sama täielik tõendusjõud 
nagu dokumendi välja andnud riigis ning 
et sellist dokumenti loetakse kehtivaks, 
kuigi kehtivuse võib vaidlustada. Ametliku
dokumendi kehtivuse võib alati 
vaidlustada selle välja andnud liikmesriigi 
kohtus vastavalt selles liikmesriigis 
sätestatud menetluskorrale.

(26) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
ametlike dokumentide vaba ringlus ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimise või testamenditäitja 
volituste tõendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlikud 
dokumendid peaksid olema dokumendi 
välja andnud riigi ja sihtriigi eeskirjade 
piires samaväärse tõendusjõuga. Ametliku 
dokumendi aluseks oleva tehingu suhtes 
ei kohaldata V peatüki sätteid; tehingu 
õigusliku kehtivuse ja õigusjõu suhtes 
tuleks kohaldada ainult III peatükis ette 
nähtud kollisiooninorme ning neist 
lähtuvat pärandi suhtes kohaldatavat 
õigust.

Or. de

Muudatusettepanek 144
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva määrusega tuleks tagada (26) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
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ametlike dokumentide tunnustamine ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimisega seotud küsimuste 
lahendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlike 
dokumentide tunnustamine tähendab, et 
neil on teises liikmesriigis nii sisu kui ka 
mõju poolest sama täielik tõendusjõud 
nagu dokumendi välja andnud riigis ning et 
sellist dokumenti loetakse kehtivaks, kuigi 
kehtivuse võib vaidlustada. Ametliku 
dokumendi kehtivuse võib alati vaidlustada 
selle välja andnud liikmesriigi kohtus 
vastavalt selles liikmesriigis sätestatud 
menetluskorrale.

ametlike dokumentide kasutamine ja 
täitmine, et võtta arvesse liikmesriikide 
erinevusi pärimisega seotud küsimuste 
lahendamisel. Sellegipoolest ei saa 
ametlikke dokumente tunnustada samadel 
alustel kui kohtuotsuseid. Ametlike 
dokumentide kasutamine tähendab, et neil 
on teises liikmesriigis nii sisu kui ka mõju 
poolest sama täielik tõendusjõud nagu 
dokumendi välja andnud riigis ning et 
sellist dokumenti loetakse kehtivaks, kuigi 
kehtivuse võib vaidlustada. Ametliku 
dokumendi kehtivuse võib alati vaidlustada 
selle välja andnud liikmesriigi kohtus 
vastavalt selles liikmesriigis sätestatud 
menetluskorrale.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Rahvusvaheliste pärimisasjade kiireks, 
ülemääraste kuludeta ja tõhusaks 
lahendamiseks Euroopa Liidus peaksid 
pärijad, annakusaajad, testamenditäitjad ja 
pärandi hooldajad saama hõlpsasti ja ilma 
kohtumenetluseta tõendada oma õigusi ja 
volitusi pärandvara asukohaliikmesriigis. 
Et hõlbustada sellise tõendusdokumendi 
kasutamist kogu Euroopa Liidus, tuleks 
käesoleva määrusega luua Euroopa 
pärimistunnistuse ühtne vorm ning määrata 
kindlaks asutused, kes on pädevad 
tunnistusi välja andma. 
Subsidiaarsuspõhimõtte järgimise 
tagamiseks ei peaks nimetatud tunnistus 
asendama liikmesriikide sisemenetlusi. 
Käesolevas määruses tuleks täpsustada 
tunnistuse suhe nimetatud menetlustega.

(27) Rahvusvaheliste pärimisasjade kiireks, 
ülemääraste kuludeta ja tõhusaks 
lahendamiseks Euroopa Liidus peaksid 
pärijad, annakusaajad, testamenditäitjad ja 
pärandi hooldajad saama hõlpsasti ja ilma 
kohtumenetluseta tõendada oma õigusi ja 
volitusi pärandvara asukohaliikmesriigis. 
Et hõlbustada sellise tõendusdokumendi 
kasutamist kogu Euroopa Liidus, tuleks 
piiriüleste juhtumite tarvis käesoleva 
määrusega luua Euroopa pärimistunnistuse 
ühtne vorm ning määrata kindlaks 
asutused, kes on pädevad tunnistusi välja 
andma. Selleks asutuseks võib olla 
käesolevas määruses määratletud kohus 
või muu asutus, näiteks notar. Pädeva 
asutuse peaks määrama liikmesriik, mille 
kohtud on käesoleva määruse alusel 
pädevad. Subsidiaarsuspõhimõtte järgimise 
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tagamiseks ei peaks nimetatud tunnistus 
asendama liikmesriikide sisemenetlusi. 
Käesolevas määruses tuleks täpsustada 
tunnistuse suhe nimetatud menetlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige selle artiklit 21, mis 
keelab igasuguse diskrimineerimise, 
sealhulgas diskrimineerimise soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu. Liikmesriikide kohtud peavad 
käesolevat määrust kohaldama nimetatud 
õigusi ja põhimõtteid järgides.

(34) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid.

Or. it

Selgitus

See osa jäetakse välja, kuna nii seataks põhiõiguste harta põhimõtted tähtsuse järjekorda ja 
jääb mulje, nagu diskrimineerimisest hoidumise põhimõte oleks erilises eelisseisundis. 

Muudatusettepanek 147
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühendkuningriik ei kohalda 
käesolevat määrust mingil viisil, mis 
mõjutaks omandiõigusi, huvisid või vara, 
mis on tekkinud või võõrandatud kingete 
või samaväärsete korralduste alusel, mille 
surnud isik on teinud oma eluajal, välja 
arvatud juhul, kui kinked või korraldused 
on tehtud pärija või surnud isiku õiguste 
pärija kasuks ning III peatüki alusel 
kohaldatavas õiguses ettenähtud viisil.

Or. en

Selgitus

Ei ole vastuvõetav, et pärandaja poolt enne surma tehtud annetust või kinget saab tagasi 
nõuda, mis annab võimaluse ka heategevuseks tehtud annetusi tagasi nõuda.

Muudatusettepanek 148
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Liikmesriigid” käesoleva määruse 
tähenduses on kõik liikmesriigid, välja 
arvatud Taani[, Ühendkuningriik ja 
Iirimaa].

2. „Liikmesriik” käesoleva määruse 
tähenduses on üks liikmesriikidest, välja 
arvatud Taani[, Ühendkuningriik ja 
Iirimaa].

Or. ro

Muudatusettepanek 149
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) õigused ja vara, mis tekivad või lähevad (f) õigused ja vara, mis tekivad või lähevad 



PE464.765v02-00 18/62 AM\872403ET.doc

ET

üle muul viisil kui pärimise teel, nagu 
kinked, mitme isiku ühisvara, mis läheb üle 
üleelanud isikule, pensioniskeemid,
kindlustus- ja muud sarnased lepingud, 
ilma et see piiraks artikli 19 lõike 2 punkti j 
kohaldamist;

üle muul viisil kui pärimise teel, nagu 
kinked, mitme isiku ühisvara, mis läheb üle 
üleelanud isikule, pensioniskeemid ning
kindlustus- ja muud sarnased lepingud, 
ilma et see piiraks artikli 19 lõike 2 punkti j 
kohaldamist;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) äriühingute, ühistute ja muude 
juriidiliste isikute lõpetamine, lõppemine ja 
ühinemine;

(h) äriühingute ja muude juriidiliste isikute
või organiseeritud ühenduste tegevuse
lõpetamine, lõppemine ja ühinemine;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) usaldusühingu vormis asutatud fondide 
(trust) loomine, tegevus ja lõpetamine;

(i) usaldusühingu vormis asutatud fondide 
(trust), välja arvatud testamendis tehtud 
korralduste või seadusjärgse pärimise 
alusel usaldusühingu vormis asutatud 
fondide loomine, tegevus ja lõpetamine;

Or. en

Selgitus

On põhjust lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse ka testamendis tehtud korralduste või 
seadusjärgse pärimise alusel usaldusühingu vormis asutatud fondid (vt Max Plancki võrdleva 
ja rahvusvahelise eraõiguse instituut: märkused ettepaneku kohta, lk 27).
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Muudatusettepanek 152
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) usaldusühingu vormis asutatud fondide
(trust) loomine, tegevus ja lõpetamine;

(i) usaldusühingu vormis asutatud fondide
(trust) loomine, haldamine ja lõpetamine, 
välja arvatud fondid, mis on loodud 
surma puhuks tehtud korralduse või 
seadusjärgse pärimise alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) varaga seotud asjaõiguste liigitus ja
selliste asjaõiguste registreerimine.

j) asjaõiguste ja asja omandamistehingute
liigitus, asjaõiguste avalikus registris 
registreerimine või selliste asjaõiguste 
avaldamine ning avalikku registrisse 
asjaõigust käsitlevate kannete tegemise 
või tegemata jätmise tagajärjed.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „pärimine” – isiku vara üleminek tema 
surma korral, olenemata sellest, kas vara 

a) „pärimine” – isiku surma korral tema
vara, õiguste ja kohustuste mis tahes 
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ülemineku kohta on koostatud vabatahtlik 
dokument testamendi või pärimislepingu 
vormis või läheb vara üle seadusjärgse 
pärimise teel;

vormis esmakordne üleminek õigustatud 
isikutele, olenemata sellest, kas vara 
ülemineku kohta on koostatud vabatahtlik 
dokument testamendi või pärimislepingu 
vormis või läheb vara üle seadusjärgse 
pärimise teel;

Or. de

Muudatusettepanek 155
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „Kohus” – liikmesriigi kohtuasutus 
või muu pädev asutus, kes täidab 
kohtulikke ülesandeid pärimisasjades. 
Kohtutega võrdsustatakse muud 
ametiasutused, kes täidavad avaliku 
võimu volituste alusel kohtuliku 
pädevusega seotud ülesandeid, mis on 
sätestatud käesolevas määruses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused, kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused või 
volitatud isikud (näiteks notarid), kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.
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Or. ro

Selgitus

Notarid töötavad kõikjal Euroopa Liidus ja tavaliselt on üks nende ülesandeid pärimisasjade 
ajamine. Seepärast selgitab nendele viitamine, et nad on pädevad väljastama Euroopa 
pärimistunnistusi ning neile on antud õigus seda teha, ehkki ei kuulu ametiasutuste hulka.

Muudatusettepanek 157
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused, kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

b) „kohus” – liikmesriigi kohtuasutus või 
muu pädev asutus või kohtu määratud isik 
või asutus, kelle otsuseid nimetatud kohus 
tunnustab, kes täidab kohtulikke 
ülesandeid pärimisasjades. Kohtutega 
võrdsustatakse muud ametiasutused, kes 
täidavad avaliku võimu volituste alusel 
kohtuliku pädevusega seotud ülesandeid, 
mis on sätestatud käesolevas määruses.

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „pärimisleping” – leping, millega 
vastutasu eest või ilma selleta antakse, 
muudetakse või tühistatakse õigusi ühe või 
mitme lepinguosalise tulevase pärandi 
suhtes;

c) „pärimisleping” – kirjalikult 
vormistatud või vastastikusest 
testamendist tulenev leping, millega 
vastutasu eest või ilma selleta antakse, 
muudetakse või tühistatakse õigusi ühe või 
mitme lepinguosalise tulevase pärandi 
suhtes;

Or. de
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Muudatusettepanek 159
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „vastastikune testament ” – kahe või 
enama isiku testament, mis on koostatud 
ühe dokumendina ning milles isikud teevad 
korraldusi kolmanda isiku kasuks või 
nimetavad üksteist vastastikku pärijaks;

(d) „vastastikune testament ” – kahe või 
enama isiku testament, mis on koostatud 
ühe dokumendina ning milles isikud teevad 
korraldusi kolmanda isiku kasuks või 
nimetavad üksteist vastastikku pärijaks;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus 
sõltuvalt asjaoludest on tehtud otsus, 
kinnitatud või sõlmitud kohtulik kokkulepe 
või koostatud ametlik dokument;

(e) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus 
on tehtud otsus, kinnitatud või sõlmitud 
kohtulik kokkulepe või koostatud ametlik 
dokument;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „taotluse saanud liikmesriik” –
liikmesriik, kus kohtuotsuse, kohtuliku 
kokkuleppe või ametliku dokumendi 

f) „kohtuotsuse täitmise liikmesriik” –
liikmesriik, kus kohtuotsuse, kohtuliku 
kokkuleppe või ametliku juriidilise 
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täitmist taotletakse; dokumendi täitmist taotletakse;

Or. de

Muudatusettepanek 162
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „otsus” – liikmesriigi kohtus 
pärimisasja kohta tehtud otsus, olenemata 
selle nimetusest, sealhulgas kohtuotsus, 
lahend, määrus ja täitedokument, samuti 
kohtusekretäri otsus kohtukulude suuruse 
kohta;

g) „otsus” – liikmesriigi kohtus või kohtu 
määratud ja heaks kiidetud isiku või 
asutuse poolt pärimisasja kohta vastu 
võetud meede või otsus, olenemata selle 
nimetusest, sealhulgas kohtuotsus, lahend, 
määrus ja täitedokument, samuti 
kohtusekretäri otsus kohtukulude suuruse 
kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „otsus” – liikmesriigi kohtus 
pärimisasja kohta tehtud otsus, olenemata 
selle nimetusest, sealhulgas kohtuotsus, 
lahend, määrus ja täitedokument, samuti 
kohtusekretäri otsus kohtukulude suuruse 
kohta;

(g) „otsus” – liikmesriigi kohtus 
pärimisasja kohta vastu võetud otsus, 
olenemata selle nimetusest, sealhulgas 
kohtuotsus, lahend, määrus, meede ja 
täitedokument, samuti kohtusekretäri otsus 
kohtukulude suuruse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Sebastian Valentin Bodu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „ametlik dokument” – dokument, mis 
on ametlikult koostatud või registreeritud 
ametliku dokumendina ning mille:

h) „ametlik dokument” – dokument, mis on 
koostatud või registreeritud seadusega 
nõutud korras ning mille:

Or. ro

Selgitus

Mõiste määratluses ei tohi kasutada sama mõistet.

Muudatusettepanek 165
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) „Euroopa pärimistunnistus” – tunnistus, 
mille pädev kohus on välja andnud 
käesoleva määruse IV peatüki kohaselt.

(i) „Euroopa pärimistunnistus” – tunnistus, 
mille pädev kohus või asutus on välja 
andnud käesoleva määruse IV peatüki 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „peamine elukoht” – koht, kus surnud 
isik viibis surmale eelnenud 730 päeval 
suurema osa ajast.

Or. it
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Muudatusettepanek 167
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Kohtud

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse 
liikmesriikide kõikide kohtute suhtes, kuid 
kohtuväliste asutuste suhtes ainult 
vastavalt vajadusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Francesco Enrico Speroni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, 
on pärimisasja lahendamiseks pädev isiku
surma hetkel tema alaliseks elukohaks
olnud liikmesriigi kohus.

Kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, 
on pärimisasja lahendamiseks pädev selle
liikmesriigi kohus, mille kodanik oli 
surnud isik surma hetkel.
(Horisontaalne muudatusettepanek, mida 
tuleb kasutada tekstis läbivalt kriteeriumi 
"peamine elukoht“ asemel.)

Or. it

Muudatusettepanek 169
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, 
on pärimisasja lahendamiseks pädev isiku 
surma hetkel tema alaliseks elukohaks 
olnud liikmesriigi kohus.

Kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, 
on surnud isiku pärandiga seotud asja 
tervikuna lahendamiseks pädev isiku 
surma hetkel tema alaliseks elukohaks 
olnud liikmesriigi kohus.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui surnu oli artikli 17 kohaselt valinud 
oma pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
teatava liikmesriigi õiguse, võib kohus, 
kuhu on pöördutud artikli 4 kohaselt, 
menetluse peatada ning soovitada pooltel 
esitada taotluse asja lahendamiseks surnu 
valitud liikmesriigi kohtus, kui üks pooltest 
seda soovib ning kui menetluse alustanud 
kohus leiab, et kõnealuse liikmesriigi 
kohtul on paremad võimalused pärimisasja 
lahendamiseks.

1. Kui surnu oli artikli 17 kohaselt valinud 
oma pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
teatava liikmesriigi õiguse, peatab kohus, 
kuhu on pöördutud artikli 4 kohaselt, 
menetluse ning soovitab pooltel esitada 
taotluse asja lahendamiseks surnu valitud 
liikmesriigi kohtus, kui üks pooltest seda 
soovib ning kui menetluse alustanud kohus 
leiab, et kõnealuse liikmesriigi kohtul on 
paremad võimalused pärimisasja 
lahendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 171
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui surnu oli artikli 17 kohaselt valinud 
oma pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
teatava liikmesriigi õiguse, võib kohus, 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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kuhu on pöördutud artikli 4 kohaselt, 
menetluse peatada ning soovitada pooltel 
esitada taotluse asja lahendamiseks surnu 
valitud liikmesriigi kohtus, kui üks pooltest 
seda soovib ning kui menetluse alustanud 
kohus leiab, et kõnealuse liikmesriigi 
kohtul on paremad võimalused pärimisasja 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 kohaselt pädev kohus määrab 
tähtaja, mille jooksul tuleb lõike 1 alusel 
pöörduda kohtusse liikmesriigis, mille 
õiguse surnu oli valinud. Kui nimetatud 
tähtaja jooksul kõnealuse liikmesriigi
kohtusse ei pöörduta, jätkab asja arutamist
menetluse alustanud kohus.

2. Artikli 4 kohaselt pädev kohus määrab
pooltele tähtaja, mille jooksul tuleb lõike 1 
alusel pöörduda kohtusse liikmesriigis, 
mille õiguse surnu oli valinud. Kui 
nimetatud tähtaja jooksul kohtusse ei 
pöörduta, jätkab asja arutamist artikli 4 
kohaselt menetlust alustanud kohus.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Kohtualluvus

Olenemata artiklist 5, kui surnud isik oli 
artikli 17 kohaselt valinud oma pärandi 
suhtes kohaldatavaks õiguseks teatava 
liikmesriigi õiguse, võivad pooled kokku 
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leppida, et selle liikmesriigi kohus või 
kohtud on pädevad lahendama surnud 
isiku pärandvaraga seotud asja.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5b
Pädevusest keeldumine

Kui pärimismenetlus on algatatud ex 
officio selle liikmesriigi kohtus, mille 
territooriumil oli surnud isiku peamine 
elukoht surma ajal, ja kui pooled lepivad 
kokku, et menetlus viiakse läbi selle 
liikmesriigi kohtus, mille surnud isik oli 
valinud artikli 5 a alusel, või kui asi 
antakse menetlemiseks selle liikmesriigi 
muule pädevale asutusele, keeldub 
menetluse ex officio algatanud kohus 
pädevusest.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides a ja b nimetatud 
juhtudel hõlmab pädevus kogu 
pärandvara.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Forum necessitatis

Kui ükski liikmesriigi kohus ei ole 
artiklite 4 või 6 alusel pädev, võivad 
liikmesriigi kohtud erandkorras 
pärandiasja lahendada juhul, kui 
menetlust ei saa nõuetekohaselt algatada 
või läbi viia või see osutub võimatuks 
kohtuasjaga tihedalt seotud kolmandas 
riigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Vara asukohariigi kohtute pädevus

Kui vara asukohaliikmesriigi õiguse 
kohaselt peavad nimetatud liikmesriigi 
kohtud võtma asjaõiguslikke meetmeid 
seoses vara ülemineku või vara või selle 
omandiõiguse ülemineku kandmisega 
kinnistusregistrisse, on kõnealuse 
liikmesriigi kohtud pädevad nimetatud 
meetmeid võtma.

Or. fr
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Muudatusettepanek 178
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldreegel Valikuvõimaluse puudumisel 
kohaldatavad üldeeskirjad

Or. en

Muudatusettepanek 179
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldreegel Valikuvõimaluse puudumisel 
kohaldatavad üldeeskirjad

Or. en

Muudatusettepanek 180
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse kõikide pärandiga 
seotud küsimuste suhtes selle riigi õigust, 
kus asus surnu alaline elukoht tema surma 
hetkel.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse surnu pärandile 
tervikuna selle riigi õigust, kus asus surnu
peamine elukoht tema surma hetkel ja isik 
oli seal ka vahetult enne surma vähemalt 
neli aastat elanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse kõikide pärandiga 
seotud küsimuste suhtes selle riigi õigust, 
kus asus surnu alaline elukoht tema surma 
hetkel.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse surnud isiku 
pärandile tervikuna selle riigi õigust, kus 
asus surnu peamine elukoht tema surma 
hetkel ja isik oli seal ka vahetult enne 
surma vähemalt neli aastat elanud.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse kõikide pärandiga 
seotud küsimuste suhtes selle riigi õigust, 
kus asus surnu alaline elukoht tema surma 
hetkel.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti, kohaldatakse kõikide pärandiga 
seotud küsimuste suhtes selle riigi õigust, 
kus asus vähemalt kahe aasta jooksul
pärandaja alaline elukoht tema surma 
hetkel.

Or. de

Muudatusettepanek 183
Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 alusel kohaldatava pärimisõiguse 
kohaldamise tulemuseks ei tohi olla 
pärandaja perekonnaliikmete täielik 
ilmajätmine kaitsest, mis on ette nähtud 
selle riigi, mille kodakondsus surnud 
isikul surma ajal oli, sundosa või 
samaväärseid meetmeid käsitlevate 
kohustuslike sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil teistel juhtudel kohaldatakse 
surnud isiku pärandile tervikuna selle 
riigi õigust, mille kodakondsus isikul 
surma hetkel oli. Seda õigust 
kohaldatakse ka juhul, kui surnud isikul 
oli surma hetkel peamine elukoht mitmes 
riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui erandina on kõikide surnud isikuga 
seotud asjaolude põhjal selge, et tema 
surma ajal oli ta ilmselgelt tihedamalt 
seotud muu kui selle riigiga, mille õigust 
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tavaliselt käesoleva artikli alusel 
kohaldatakse, kohaldatakse tema pärandi 
suhtes nimetatud teise riigi õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil teistel juhtudel kohaldatakse 
surnud isiku pärandile tervikuna selle 
riigi õigust, mille kodakondsus isikul 
surma hetkel oli. Seda õigust 
kohaldatakse ka juhul, kui surnud isikul 
oli surma hetkel peamine elukoht mitmes 
riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui erandina on kõikide surnud isikuga 
seotud asjaolude põhjal selge, et tema 
surma ajal oli ta ilmselgelt tihedamalt 
seotud muu kui selle riigiga, mille õigust 
tavaliselt käesoleva artikli alusel 
kohaldatakse, kohaldatakse tema pärandi 
suhtes nimetatud teise riigi õigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse selle 
riigi õigust, mille kodanik pärandaja oma 
surma hetkel oli. Ka sel juhul, kui 
pärandaja alaline elukoht on mitmes 
riigis, kohaldatakse selle riigi õigust, mille 
kodanik pärandaja oma surma hetkel oli.

Or. de

Muudatusettepanek 189
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõnel juhul on kõikide asjaolude 
põhjal ilmselgelt näha, et pärandaja on 
kõige tihedamalt seotud mõne teise 
riigiga, siis kohaldatakse kogu 
pärandvara suhtes selle riigi õigust.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Isik võib kõikide oma pärandiga seotud 
küsimuste suhtes kohaldatavaks õiguseks 
valida selle riigi õiguse, mille kodanik ta 

1. Isik võib kõikide oma pärandiga seotud 
küsimuste suhtes kohaldatavaks õiguseks 
valida selle riigi siseriikliku õiguse (välja 
arvatud selle rahvusvahelise eraõiguse 
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on. normid), mille kodanik ta õiguse valimise 
ajal on. Õiguse valik jõustub ka siis, kui 
isikul on oma surma hetkel selle riigi 
kodakondsus, mille õiguse ta on valinud.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kohaldatava õiguse valik jõustub ka 
siis, kui isikul on surma hetkel selle riigi 
kodakondsus, mille õiguse ta on valinud.
Kohaldatava õiguse valik on üldiselt 
tunnustatud tõlgendamiskriteeriumidest 
lähtuvalt piisavalt selgelt väljendatud.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohaldatav õigus peab olema
sõnaselgelt kindlaks määratud surma 
puhuks tehtud korraldusena vormistatud 
avalduses.

2. Valik esitatakse sõnaselgelt surma 
puhuks tehtud korraldusena vormistatud 
avalduses või esitatud ühemõtteliselt 
surma puhuks tehtud korralduse 
tingimuste järgi.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis sätestatud õiguse 
kohaldamine ei mõjuta nende isikute 
õigusi, kes ei ole lepinguosalised ning 
kellel artiklis 16 või 17 sätestatud õiguse 
kohaselt on õigus sundosale või muu 
õigus, millest lepinguosaline isik ei saa 
teda ilma jätta.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohane õiguskord 
reguleerib surma puhuks tehtavaid 
pärimislepingulisi korraldusi üksnes 
selles osas, mis puudutab nende sisulist 
kehtivust, õigusliku siduvuse viisi ja 
ulatust, tõlgendamist ning pärimislepingu 
tühistamist ja lepingust tagasiastumist.

Or. de

Muudatusettepanek 194
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a

Surma puhuks tehtavate korralduste 
vormiline kehtivus

Surma puhuks tehtud korraldus on 
vormiliselt kehtiv, kui selle vorm vastab 
siseriiklikule õigusele:
a) riigis, kus testament tehti; 
b) riigis, mille kodakondsus testamendi 
tegijal oli kas korralduse tegemise ajal või 
tema surma ajal;
c) riigis, milles oli testamendi tegija 
alaline elukoht kas korralduse tegemise 
ajal või tema surma ajal;
d) riigis, milles oli testamendi tegija 
peamine elukoht kas korralduse tegemise 
ajal või tema surma ajal;
e) kinnisasja puhul riigis, kus see asub.
2. Need sätted kehtivad samuti 
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pärimislepingute kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Surma puhuks tehtud korralduste 

vormiline kehtivus
1. Surma puhuks tehtud korraldus on 
vormiliselt kehtiv, kui selle vorm vastab 
siseriiklikule õigusele:
(a) riigis, kus testament tehti;
(b) riigis, mille kodakondsus testamendi 
tegijal oli kas korralduse tegemise ajal või 
tema surma ajal;
(c) riigis, milles oli testamendi tegija 
alaline elukoht kas korralduse tegemise 
ajal või tema surma ajal;
(d) riigis, milles oli testamendi tegija 
peamine elukoht kas korralduse tegemise 
ajal või tema surma ajal; või
(e) kinnisasja puhul riigis, kus kinnisasi 
asub.
2. Lõiget 1 kohaldatakse ka testamendis 
tehtud korralduste suhtes, millega 
tühistatakse varasem testamendis tehtud 
korraldus. Tühistamine on ka vormilt 
kehtiv, kui see on kooskõlas mõne sellise 
õigusakti tingimustega, mille kohaselt 
tühistatud testamendis tehtud korraldus 
oli lõike 1 kohaselt kehtiv.
3. Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse 
testamendis tehtud korralduste vormiga 
seotuks need normid, mis piiravad 
testamendis tehtud korralduste vormi 
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testaatori ea, kodakondsuse või isiklike 
asjaolude alusel. Sama sätet kohaldatakse 
ka omaduste suhtes, mis tunnistajal 
peavad olema, et testamendis tehtud 
korraldust saaks kehtivaks lugeda.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III peatüki kohaselt kindlaks määratud 
õigus reguleerib kõiki pärandiga seotud 
küsimusi pärandi avanemisest kuni 
pärandvara lõpliku üleandmiseni 
õigustatud isikutele.

1. Käesoleva peatüki kohaselt kindlaks 
määratud õigus reguleerib kõiki pärandiga 
seotud küsimusi pärandi avanemisest kuni 
surnu pärandvara esmakordse 
üleandmiseni õigustatud isikutele.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) pärandisse kuuluva vara ja õiguste 
üleminek pärijatele ja annakusaajatele, 
sealhulgas pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest keeldumise 
tingimused ja tagajärjed;

f) pärandisse kuuluva vara, õiguste ja 
kohustuste esmakordne üleminek 
pärandajalt pärijatele ja eventuaalselt 
annakusaajatele, sealhulgas pärandi või 
annaku vastuvõtmise või sellest 
keeldumise tingimused ja tagajärjed, ilma 
et sellega piirataks artikli 20 a 
kohaldamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 198
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) pärandisse kuuluva vara ja õiguste 
üleminek pärijatele ja annakusaajatele, 
sealhulgas pärandi või annaku 
vastuvõtmise või sellest keeldumise 
tingimused ja tagajärjed;

f) pärandisse kuuluva vara, õiguste ja 
kohustuste üleminek pärijatele ja 
annakusaajatele, sealhulgas pärandi või 
annaku vastuvõtmise või sellest 
keeldumise tingimused ja tagajärjed, ilma 
et see mõjutaks artikli 20 a kohaldamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 199
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) pärijate, testamenditäitjate ja muude 
pärandi hooldajate volitused eelkõige 
seoses vara müügi ning võlausaldajate 
nõuete rahuldamisega;

g) vara haldamine, eriti pärijate, 
testamenditäitjate ja muude pärandi 
hooldajate volitused eelkõige seoses vara 
müügi ning võlausaldajate nõuete 
rahuldamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 200
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Surnud isiku eluajal tehtud kinke 

tagastamine kinke saaja poolt
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1. Surnud isiku eluajal tehtud kinke 
tagastamist kinke saaja poolt võib 
pärimisõiguse alusel käesoleva määruse 
kohaselt nõuda juhul, kui tagastamist 
saaks nõuda sellise õiguse kohaselt, mida 
käesoleva määruse alusel oleks 
kohaldatud kinke tegija pärandvara 
suhtes kinke tegemise ajal.
2. Õigust, mille kinke tegija valis artikli 
17, artikli 18 lõike 3 ja artikli 18 a lõike 3 
kohaselt, kasutatakse lõike 1 
kohaldamisel ainult juhul, kui kinke saaja 
oli kinke tegemise ajal selle õiguse 
valikust teadlik.

Or. en

Selgitus

Surnud isiku eluajal tehtud kinke tagastamise kohta on esitatud kollisiooninorm, et kaitsta 
kinke saajat ja kolmandaid isikuid kohaldatavasse pärimisõigusse tehtavate hilisemate 
muudatuste eest. Kinke tagastamise nõuet kohaldatava pärimisõiguse alusel tuleks lubada 
ainult sellises ulatuses, kui kinget saaks tagasi nõuda ka sellise pärimisõiguse alusel, mida 
kinke tegija pärandi suhtes kohaldataks hüpoteetiliselt kinke tegemise ajal (vt Max Plancki 
võrdleva ja rahvusvahelise eraõiguse instituut: märkused ettepaneku kohta, lk 85).

Muudatusettepanek 201
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

Asjaõigus

Käesolev määrus ei mõjuta selle riigi 
vastavate õigusaktide kohaldamist, kus 
pärandvara hulka kuuluv kinnisvara või 
avalikku registrisse kantud vara asub, kui 
nende õigusaktidega reguleeritakse 
omandi või muude pärandvaraga seotud 
asjaõiguste saamist või üleminekut või 
nende avalikku registrisse kandmist, ja 
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nimelt selles mõttes, kui õiguste 
omandamisel on tingimuseks saamis- või 
üleminekuakt või kohtuotsus, kas eraldi 
või seoses registrisse kandega.

Or. de

Muudatusettepanek 202
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

Asjaõigus

Käesolev määrus ei mõjuta selle 
liikmesriigi õiguse kohaldamist, kus 
pärandvara asub, eelkõige nimetatud vara 
avalikesse registrite kandmise meetmeid 
ega kande õiguslikku mõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
Vara asukohariigi õiguse kohaldamine

1. Pärandi suhtes kohaldatav õigus ei 
takista kohaldamast vara asukohariigi 
õigust juhul, kui sellega nähakse pärandi 
või annaku vastuvõtmise või sellest 
loobumise jaoks ette rohkem 
vorminõudeid kui pärandi suhtes 
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kohaldatava õigusega.
2. Pärandi suhtes kohaldatav õigus ei 
takista kohaldamast vara 
asukohaliikmesriigi õigust juhul, kui:
(a) selle kohaselt peab pärandvara 
valitsema ja testamendi täitma pärandi 
hooldaja või testamenditäitja, kelle on 
määranud nimetatud liikmesriigi 
ametiasutus. Isikud, kellele pärijate, 
annakusaajate, testamenditäitjate või 
pärandi hooldajate hulgast võidakse teha 
ülesandeks pärandvara valitsemine ja 
testamendi täitmine määratakse kindlaks 
pärandi suhtes kohaldatava õigusega;
(b) selle kohaselt peavad õigustatud isikud 
enne pärandvara lõplikku üleandmist 
tasuma pärandiga seotud maksud.

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärandi suhtes kohaldatav õigus ei 
takista kohaldamast vara
asukohaliikmesriigi õigust juhul, kui:

2. Ilma et see piiraks pärandi suhtes
kohaldatava õiguse kohaldamist, 
kohaldatakse pärandvara
asukohaliikmesriigi õigust juhul, kui
sellega nõutakse pärandi hooldaja või 
testamenditäitja määramist, ning seda 
kohaldatakse kõnealuse vara suhtes 
järgmistes küsimustes:

Or. en

Muudatusettepanek 205
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärandi suhtes kohaldatav õigus ei 
takista kohaldamast vara
asukohaliikmesriigi õigust juhul, kui:

2. Ilma et see piiraks pärandi suhtes
kohaldatava õiguse kohaldamist, 
kohaldatakse pärandvara
asukohaliikmesriigi õigust juhul, kui
sellega nõutakse pärandi hooldaja või 
testamenditäitja määramist, ning seda 
kohaldatakse kõnealuse vara suhtes 
järgmistes küsimustes:

Or. en

Muudatusettepanek 206
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kohaselt peab pärandvara 
valitsema ja testamendi täitma pärandi 
hooldaja või testamenditäitja, kelle on 
määranud nimetatud liikmesriigi
ametiasutus. Isikud, kellele pärijate, 
annakusaajate, testamenditäitjate või 
pärandi hooldajate hulgast võidakse teha 
ülesandeks pärandvara valitsemine ja 
testamendi täitmine määratakse kindlaks 
pärandi suhtes kohaldatava õigusega;

(a) pärandi hooldaja või testamenditäitja
määramine kõnealuse liikmesriigi asutuse 
poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selle kohaselt peab pärandvara 
valitsema ja testamendi täitma pärandi 
hooldaja või testamenditäitja, kelle on 
määranud nimetatud liikmesriigi
ametiasutus. Isikud, kellele pärijate, 
annakusaajate, testamenditäitjate või 
pärandi hooldajate hulgast võidakse teha 
ülesandeks pärandvara valitsemine ja 
testamendi täitmine määratakse kindlaks 
pärandi suhtes kohaldatava õigusega;

(a) pärandi hooldaja või testamenditäitja
määramine kõnealuse liikmesriigi asutuse 
poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selle kohaselt peavad õigustatud isikud 
enne pärandvara lõplikku üleandmist 
tasuma pärandiga seotud maksud.

(b) määratud pärandi hooldaja või 
testamenditäitja volitused ja kohustused, 
mida kasutatakse seoses varaga, mille 
asukohaks on kõnealune liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selle kohaselt peavad õigustatud isikud 
enne pärandvara lõplikku üleandmist 
tasuma pärandiga seotud maksud.

(b) määratud pärandi hooldaja või 
testamenditäitja volitused ja kohustused, 
mida kasutatakse seoses varaga, mille 
asukohaks on kõnealune liikmesriik.
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Or. en

Muudatusettepanek 210
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selle õiguse kohaselt määratud 
pärandi hooldajal või testamenditäitjal on 
selle õiguse järgi õigus surnud isiku võlad 
tasuda, olenemata sellest, kas nende 
asukohaks on see liikmesriik. Kõikide 
selliste võlgade tasumise järjekord 
määratakse kindlaks pärimisõigusega.
Pärandi hooldaja või testamenditäitja 
määramisega seoses määrab asjaomase 
liikmesriigi asutus nende ülesannete 
täitmiseks järgmised isikud:
(a) isikud, kes on saanud pärandi 
hooldamise ülesande kohtult, millele on 
antud pärandi kohtualluvus;
(b) kui ühelegi isikule ei ole sellist 
ülesannet antud, isikud, kes on õigustatud 
pärijad pärandi suhtes kohaldatava 
õiguse järgi või 
(c) teised isikud, kelle määrab nimetatud 
asutus.
Punkti c kohased isikuid võib määrata 
ainult erandina ja ainult juhul, kui 
pärandi suhtes kohaldatava õiguse alusel 
õigustatud pärijateks loetavaid isikuid on 
asutuse asukoha liikmesriigi õiguse järgi 
liiga vähe või liiga palju või need isikud ei 
vasta hooldajate või testamenditäitja 
tegevusele esitatavatele nõuetele põhjusel, 
mis on seotud selle liikmesriigi avaliku 
korraga (ordre public).

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kohaldatakse käesolevat lõiget, 
on selle õiguse kohaselt määratud pärandi 
hooldajal või testamenditäitjal selle õiguse 
järgi õigus surnud isiku võlad tasuda, 
olenemata sellest, kas nende asukohaks 
on see liikmesriik. Kõikide selliste võlgade 
tasumise järjekord määratakse kindlaks 
pärimisõigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõike 2 punkti a kohaldamisel 
määrab asjaomase liikmesriigi asutus 
nende ülesannete täitmiseks järgmised 
isikud:
(a) isikud, kes on saanud pärandi 
hooldamise ülesande kohtult, millele on 
antud pärandi kohtualluvus; 
(b) kui ühelegi isikule ei ole sellist 
ülesannet antud, isikud, kes on õigustatud 
pärijad pärandi suhtes kohaldatava 
õiguse järgi või 
(c) teised isikud, kelle määrab nimetatud 
asutus.

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõike 2 b punkti c kohased isikuid 
võib määrata ainult erandina ja ainult 
juhul, kui pärandi suhtes kohaldatava 
õiguse alusel õigustatud pärijateks 
loetavaid isikuid on asutuse asukoha 
liikmesriigi õiguse järgi liiga vähe või 
liiga palju või need isikud ei vasta 
hooldajate või testamenditäitja tegevusele 
esitatavatele nõuetele põhjusel, mis on 
seotud selle liikmesriigi avaliku korraga 
(ordre public).

Or. en

Muudatusettepanek 214
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tagasisaade ja edasiviide (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 215
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse alusel kuulub 
kohaldamisele teatava riigi õigus, 
kohaldatakse selle riigi õigusnorme, välja 
arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid.

Kui käesoleva määruse alusel kuulub 
kohaldamisele teatava liikmesriigi õigus, 
kohaldatakse selle riigi õigusnorme, välja 
arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid.

Or. en

Selgitus

Tundub mõistlik tagasisaade ja edasiviide välja jätta ainult juhul, kui määrusega on ette 
nähtud liikmesriigi õiguse kohaldamine (vt Max Plancki võrdleva ja rahvusvahelise eraõiguse 
instituut: märkused ettepaneku kohta, lk 105).

Muudatusettepanek 216
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kohaldatavaks õiguseks määratakse 
siiski kolmanda riigi õigus ning selles 
õiguses suunatakse kohus uuesti 
liikmesriigi õiguse juurde, kohaldatakse 
liikmesriigi õigust juhul, kui surnud isik 
ei ole artikli 17 kohaselt valinud oma 
pärandi suhtes kohaldatavaks õiguseks 
kolmanda riigi õigust.

Or. fr

Muudatusettepanek 217
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva määruse alusel kuulub 
kohaldamisele kolmanda riigi õigus, 
kohaldatakse selle riigi rahvusvahelise 
eraõiguse norme, kui nende alusel on ette 
nähtud ükskõik millise liikmesriigi 
pärimisõiguse kohaldamine; kohaldatakse 
asjaomase liikmesriigi õigust, välja 
arvatud rahvusvahelise eraõiguse 
normide osas.

Or. en

Selgitus

Kui määrusega on ette nähtud muu kui liikmesriigi õiguse kohaldamine, mille rahvusvahelises 
eraõiguses viidatakse asja menetleva või mõne muu liikmesriigi pärimisõigusele, tuleks see 
viide aktsepteerida ja kohaldada viidatud liikmesriigi siseriiklikku õigust (vt Max Plancki 
võrdleva ja rahvusvahelise eraõiguse instituut: märkused ettepaneku kohta, lk 106).

Muudatusettepanek 218
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikliga 17, 18, 18 a, 18 b või 20 on 
ette nähtud mõne riigi õiguse 
kohaldamine, tähendab see lõigete 1 ja 1 
a sisust olenemata kõnealuse riigi 
kehtivaid õigusnorme, välja arvatud selle 
riigi rahvusvahelise eraõiguse normid.

Or. en

Selgitus

Kui pärandaja on valinud kohaldatava õiguse või kui kohaldatakse spetsiaalseid 
kollisiooninorme, mille puhul kasutatakse ühendavaid tegureid ja asja menetletakse mitme 
alternatiivselt kohaldatava õiguse alusel, kohaldatakse viidatud riigi siseriiklikku õigust (vt 
Max Plancki võrdleva ja rahvusvahelise eraõiguse instituut: märkused ettepaneku kohta, lk 
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106).

Muudatusettepanek 219
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelkõige ei saa käesoleva määruse 
alusel kindlaks määratud õiguse 
kohaldamist lugeda kohtu asukohariigi 
avaliku korraga vastuolus olevaks ainult 
sellepärast, et selle sundosa käsitlevad 
sätted erinevad kohtu asukohariigis 
kehtivatest sätetest.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas määruses ei kohusta ükski 
säte liikmesriigi kohtuid tegema otsust 
lese pärandi kohta selle määruse 
kohaldamise tõttu juhul, kui kõnesoleva 
liikmesriigi abielu- ja perekonnaõigus 
sellist nõuet ette ei näe. 

Or. it

Selgitus

Soovitav on lisada säte, millega kaitstakse siseriiklikke võimalusi, nagu on ette nähtud 
määruse (EL) nr 1259/2010 (tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas) artikliga 13.
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Muudatusettepanek 221
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses ei kohusta ükski 
säte liikmesriigi kohtuid tunnustama selle 
määruse kohaldamise tõttu teises 
liikmesriigis tehtud otsust lese pärandi 
kohta juhul, kui kõnesoleva liikmesriigi 
abielu- ja perekonnaõigus sellist nõuet 
ette ei näe. 

Or. it

Selgitus

Soovitav on lisada säte, millega kaitstakse siseriiklikke võimalusi, nagu on ette nähtud 
määruse (EL) nr 1259/2010 (tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja 
lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas) artikliga 13.

Muudatusettepanek 222
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametlike dokumentide tunnustamine Ametliku dokumendi kasutamine

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigis koostatud ametlikku Liikmesriigis pärimisasjades koostatud 
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dokumenti tunnustatakse teistes 
liikmesriikides, välja arvatud juhul, kui 
selle kehtivus vaidlustatakse 
päritoluliikmesriigis kehtiva korra 
kohaselt, ning tingimusel, et dokumendi 
tunnustamine ei ole vastuolus avaliku 
korra normidega taotluse saanud 
liikmesriigis.

ametlik dokument võib teistes 
liikmesriikides vabalt ringelda ja selline 
dokument on vabastatud legaliseerimisest 
ja muudest sarnastest formaalsustest.
Eeldusel, et ei teki vastuolu avaliku korra 
normidega, on sellisel dokumendil teistes 
liikmesriikides samaväärne tõendusjõud 
nagu asjaomaste riikide dokumentidel, 
kuid see ei ole suurem tõendusjõust, mis 
on dokumendil selle väljastanud 
liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 224
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigis koostatud ametlikku 
dokumenti tunnustatakse teistes 
liikmesriikides, välja arvatud juhul, kui 
selle kehtivus vaidlustatakse 
päritoluliikmesriigis kehtiva korra 
kohaselt, ning tingimusel, et dokumendi 
tunnustamine ei ole vastuolus avaliku korra 
normidega taotluse saanud liikmesriigis.

Käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvat ametlikku dokumenti 
kasutatakse vabalt teistes liikmesriikides 
ja sellel on samaväärne tõendusjõud kui
päritoluliikmesriigis tingimusel, et 
dokumendi tunnustamine ei ole selgelt
vastuolus avaliku korra normidega selle 
täitmise liikmesriigis.

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelkõige võib tunnistust kasutada 
selleks, et tõendada ühte või mitut 
järgnevatest punktidest:
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a) kõikide tunnistuses märgitud pärima 
õigustatud isikute õigused ning nende 
pärandiosad;
b) teatava pärandi osaks oleva vara 
määramine tunnistuses märgitud pärima 
õigustatud isiku(te)le;
c) tunnistuses märgitud isiku volitused 
testamenti täita või pärandit hooldada.

Or. de

Muudatusettepanek 226
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa pärimistunnistuse kasutamine 
ei ole kohustuslik. Tunnistus ei asenda 
riiklikke menetlusi. Sellegipoolest 
tunnustatakse tunnistuse õiguslikku 
toimet ka liikmesriigis, mille asutus on
selle käesoleva peatüki kohaselt välja 
andnud.

2. Euroopa pärimistunnistus koostatakse 
asjaomase isiku taotlusel ja piiriülestel 
juhtudel selleks, et kasutada seda 
pärimisõiguse teostamisel teistes 
liikmesriikides.

Kui väljastatakse Euroopa 
pärimistunnistus, asendab see riigisisest 
tunnistust ning selle õiguslikku toimet 
tunnustatakse ka liikmesriigis, mille 
asutus on selle käesoleva peatüki kohaselt 
välja andnud.

Or. ro

Selgitus

On vaja selgelt näidata, millistel juhtudel Euroopa pärimistunnistuse väljastamine on vajalik. 
Kui ei ole tegemist piiriülese juhtumiga, kohaldatakse endiselt siseriiklikku korda.

Muudatusettepanek 227
Sebastian Valentin Bodu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Muudel juhtudel väljastatakse 
siseriiklik pärimistunnistus, mille suhtes 
kohaldatakse asjaomase liikmesriigi 
õigust.

Or. ro

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 228
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnistus antakse taotluse alusel välja 
isikutele, kellel on vaja põhjendada oma 
õigusi pärija või annakusaajana või oma 
volitusi testamenditäitja või pärandi 
kolmandast isikust hooldajana.

1. Tunnistus antakse taotluse alusel välja 
isikutele, kellel on õiguspärane vajadus
põhjendada oma õigusi pärija või 
annakusaajana või oma volitusi 
testamenditäitja või pärandi kolmandast 
isikust hooldajana.

Or. ro

Selgitus

Euroopa pärimistunnistuse väljastamine on vabatahtlik. Seepärast ei tohi kehtestada 
kohustust taotleda selle väljastamist. Taotlejal peab olema konkreetne õiguspärane huvi, s.t 
olema pärija, annakusaaja jne. 

Muudatusettepanek 229
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, viimase alalise 
elukoha aadress, surmakuupäev ja -koht.

a) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, alalise elukoha 
aadress surma hetkel, surmakuupäev ja –
koht, sünnikuupäev ja -koht.

Or. de

Muudatusettepanek 230
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotleja peab esitatud andmete õigsust 
tõendama ametlike dokumentidega. Kui 
nimetatud dokumente ei ole võimalik 
esitada või kui nende esitamine on seotud 
ebaproportsionaalselt suurte raskustega, 
võib esitada muus vormis tõendeid.

2. Taotleja peab esitatud andmete õigsust 
tõendama originaaldokumentidega. Kui 
nimetatud dokumente ei ole võimalik 
esitada või kui nende esitamine on seotud 
ebaproportsionaalselt suurte raskustega, 
võib esitada muus vormis tõendeid.

Or. ro

Selgitus

Tõendid peaksid olema ikka originaaldokumendid. Ametlik dokument on muud liiki dokument.

Muudatusettepanek 231
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev kohus võtab asjakohaseid 
meetmeid esitatud andmete õigsuse 
kindlakstegemiseks. Kui see on kohtu 
asukohariigi õiguse kohaselt lubatud, 

3. Pädev asutus võtab asjakohaseid 
meetmeid esitatud andmete õigsuse 
kindlakstegemiseks. Pädev asutus nõuab 
andmete esitamist vande all, kinnitatult või 
muul ametlikul viisil vastavalt sellele, kas 
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nõuab kohus andmete esitamist vande all. ja millises ulatuses see on asukohariigi 
õiguse kohaselt lubatud. Seejuures võib ta 
kasutada teiste siseriikliku õiguse 
kohaselt pädevate asutuste abi.

Or. de

Muudatusettepanek 232
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa pärimistunnistus antakse välja 
II lisas esitatud tüüpvormi kohaselt.

1. Tunnistus antakse välja II lisas esitatud 
tüüpvormi kohaselt ning pädeva asutuse 
õigust järgides siseriikliku pärimistõendi 
alusel ja ühenduses sellega.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud Euroopa 
pärimistunnistuse sisuline osa on 
iseenesest kohustuslik, kuid liikmesriigid 
võivad kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega lisada minimaalsetele 
lubatud osadele muid andmeid.

Or. ro

Selgitus

Kuna Euroopa pärimistunnistus asendab siseriiklikku tunnistust ja kuna ELi liikmesriikide 
õigusaktid erinevad siseriiklike pärimistunnistuste osas, peavad Euroopa pärimistunnistusel 
olema nii minimaalsed kohustuslikud andmed kui ka siseriiklike õigusaktidega ette nähtud 
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täiendavad andmed.

Muudatusettepanek 234
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, viimase alalise 
elukoha aadress, surmakuupäev ja -koht.

b) andmed surnu kohta: nimi, eesnimed, 
sugu, perekonnaseis, kodakondsus, 
võimaluse korral isikukood, alalise elukoha 
aadress surma hetkel, surmakuupäev ja –
koht, sünnikuupäev ja -koht.

Or. de

Muudatusettepanek 235
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kui pärijaid on mitu, siis iga pärija 
pärandiosa ning võimaluse korral nimekiri 
varast ja õigustest, mis on määratud 
teatavale pärijale;

h) kui pärijaid on mitu, siis iga pärija 
pärandiosa ning võimaluse korral nimekiri 
varast, mis on määratud teatavale pärijale;

Or. de

Muudatusettepanek 236
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nimekiri varast ja õigustest, mis lähevad
üle annakusaajatele pärandi suhtes 

i) nimekiri varast, mis läheb üle 
annakusaajatele pärandi suhtes kohaldatava 
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kohaldatava õiguse kohaselt; õiguse kohaselt;

Or. de

Muudatusettepanek 237
Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) vajadusel surnud isiku viimse tahte 
avalduse või testamendi koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik nõuab pärandvara 
omandiõiguse või muu asjaõiguse 
üleminekuks lisaformaalsusi või kui 
nimetatud omandiõigused või asjaõigused 
tuleb kanda avalikku registrisse, 
näidatakse need formaalsused Euroopa 
pärimistunnistusel selgelt ära ning 
kodanike asjaajamise hõlbustamiseks 
suunatakse nad tehniliste üksikasjade 
selgitamiseks e-õiguskeskkonna portaali. 
Liikmesriigid, kes nõuavad selliseid 
lisaformaalsusi, edastavad komisjonile 
kogu asjaomase teabe, et selle saaks teha 
e-õiguskeskkonna portaalis üldsusele 
kättesaadavaks. 

Or. it
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Muudatusettepanek 239
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selline isik, kes teostab makse või 
annab üle vara tunnistuse omanikule, 
kellel on tunnistuse alusel õigus 
nimetatud toiminguteks, vabastatakse 
vastutusest, kui ta ei teadnud, et tunnistuse 
sisu ei vasta tegelikkusele.

3. Selline isik, kes osutab teenuseid 
tunnistuses nimetatud õigustatud 
isikutele, vabastatakse vastutusest, kui ta ei 
teadnud, et tunnistuse sisu ei vasta 
tegelikkusele.

Or. de

Muudatusettepanek 240
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tunnistus kehtib dokumendina, mille
alusel võib teha pärandvara omandamist 
käsitlevaid kandeid või kannete muudatusi 
vara asukohaliikmesriigi avalikes 
registrites. Kannete muutmine toimub 
registrit pidava liikmesriigi õigusega 
kehtestatud korras ning sellel on nimetatud 
õiguses sätestatud õiguslik toime.

5. Tunnistuse alusel võib teha pärandvara 
omandamist käsitlevaid kandeid või 
kannete muudatusi vara 
asukohaliikmesriigi avalikes registrites. 
Kannete muutmine toimub registrit pidava 
liikmesriigi õigusega kehtestatud korras 
ning sellel on nimetatud õiguses sätestatud 
õiguslik toime.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Avaliku korra kaalutlustel peab 
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liikmesriikide kohtutel olema õigus 
kohaldada erandit, et keelduda 
tunnustamast või täitmast teises 
liikmesriigis koostatud Euroopa 
pärimistunnistust.

Or. it

Selgitus

See säte tuleb lisada, et säilitada kooskõla põhjendusega 24, milles antakse võimalus 
keelduda Euroopa pärimistunnistuse tunnustamisest või täitmisest.

Muudatusettepanek 242
Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liikmesriikidele 
asutamislepingu artiklist 307 tulenevaid 
kohustusi, ei mõjuta käesolev määrus 
selliste kahe- või mitmepoolsete
konventsioonide kohaldamist, mille 
osalisteks käesoleva määruse vastuvõtmise 
ajal on üks või mitu liikmesriiki ning mis 
käsitlevad käesoleva määrusega 
reguleeritud küsimusi.

1. Käesolev määrus ei piira selliste
rahvusvaheliste konventsioonide 
kohaldamist, mille osalisteks käesoleva 
määruse vastuvõtmise ajal on üks
liikmesriik või mitu liikmesriiki ning mis 
käsitlevad käesoleva määrusega 
reguleeritud küsimusi

Or. en

Muudatusettepanek 243
Tadeusz Zwiefka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 a

Kohtule või asutusele kättesaadavaks 
tehtud teave

1. Kui määratletakse kinnisasja 
õiguslikku staatust, mis on osa 
pärandvarast ja mis asub muus riigis kui 
käesoleva määruse II peatüki sätete 
kohaselt kohtualluvust omavas riigis või 
mõnes muus pärimisasja menetlevas 
riigis, võtab kohus või asutus arvesse selle 
koha kinnistusraamatu andmeid, kus 
kinnisasi on kinnistusraamatusse kantud.
2. Käesoleva artikli kohaldamisel annab 
liikmesriigi pädev asutus teise liikmesriigi 
kohtutele ja muudele asutustele 
kinnistusraamatu andmed, kui selliseid 
andmeid võib pärimisasjade 
menetlemiseks anda siseriikliku õiguse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui surnu oli enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva kindlaks 
määranud oma pärandi suhtes kohaldatava 
õiguse, loetakse selline määrang kehtivaks, 
kui see vastab artiklis 17 sätestatud 
tingimustele.

2. Kui surnu oli enne käesoleva määruse 
kohaldamise alguskuupäeva, sh 
ajavahemikus enne selle jõustumist,
kindlaks määranud oma pärandi suhtes 
kohaldatava õiguse, loetakse selline 
määrang ikkagi kehtivaks, kui see vastab 
artiklis 17 sätestatud tingimustele.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek on puhtalt ennetuslik ning võimalike arusaamatuste välistamiseks tuleks 
täpsustada, et kõnealune korraldus kehtib ka määruse jõustumise eelse ajavahemiku suhtes.

Muudatusettepanek 245
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pärimislepingu osalised olid enne 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva kindlaks määranud 
pärimislepingu suhtes kohaldatava õiguse, 
loetakse selline määrang kehtivaks, kui see 
vastab artiklis 18 sätestatud tingimustele.

3. Kui pärimislepingu osalised olid enne 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva, sh ajavahemikus enne 
selle jõustumist, kindlaks määranud 
pärimislepingu suhtes kohaldatava õiguse, 
loetakse selline määrang ikkagi kehtivaks, 
kui see vastab artiklis 18 sätestatud 
tingimustele.

Or. de


