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Tarkistus 122
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
61 artiklan c alakohdan ja 67 artiklan 
5 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottavat huomioon SEUT-sopimuksen ja 
erityisesti sen 81 artiklan 3 kohdan,

Or. it

Perustelu

Koska joissakin jäsenvaltioissa perimys kuuluu perheoikeuden piiriin, on asianmukaista 
antaa takeet määrittämällä oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 81 artiklan 3 kohta, jonka 
mukaan "neuvosto säätää [...] erityisellä lainsäädäntömenettelyllä perheoikeudellisista 
toimenpiteistä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia." Lisäksi "neuvosto tekee ratkaisunsa 
yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan."

Tarkistus 123
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
ulotettava kaikkiin yksityisoikeudellisiin 
kysymyksiin, joita perimykseen liittyy, eli 
kaikenlaiseen kuolemantapauksesta 
johtuvaan omaisuuden siirtymiseen, olipa 
kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen omaisuuden siirtäminen tai 
omaisuuden lakisääteinen periytyminen.

(8) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
ulotettava kaikkiin yksityisoikeudellisiin 
kysymyksiin, joita perimykseen liittyy, eli 
kaikenlaiseen kuolemantapauksesta 
johtuvaan perinnönjättäjän varallisuuden
siirtymiseen edunsaajille ensimmäisen 
kerran, olipa kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen omaisuuden siirtäminen tai 
omaisuuden lakisääteinen periytyminen.

Or. de
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Tarkistus 124
Kurt Lechner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
ulotettava kaikkiin yksityisoikeudellisiin 
kysymyksiin, joita perimykseen liittyy, eli 
kaikenlaiseen kuolemantapauksesta 
johtuvaan omaisuuden siirtymiseen, olipa 
kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen omaisuuden siirtäminen tai 
omaisuuden lakisääteinen periytyminen.

(8) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
ulotettava kaikkiin yksityisoikeudellisiin 
kysymyksiin, joita perimykseen liittyy, eli 
kaikenlaiseen kuolemantapauksesta 
johtuvaan varallisuuden, oikeuksien ja 
velvoitteiden siirtymiseen, olipa kyseessä 
testamenttiin tai perintösopimukseen 
perustuva tahdonvaltainen omaisuuden 
siirtäminen tai omaisuuden lakisääteinen 
periytyminen.

Or. de

Tarkistus 125
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lahjoitusten pätevyyttä ja vaikutuksia 
käsitellään sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 
2008 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/2008
(Rooma I)18. Sen vuoksi ne olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, kuten myös muut muutoin 
kuin perimyksen kautta syntyneet tai 
siirtyneet oikeudet ja omaisuus. Se, onko 
lahjoitus tai muu välittömän 
esineoikeudellisen vaikutuksen omaava
elävien kesken (inter vivos) päätetty 
järjestely peräytettävä, vähennettävä tai 
otettava huomioon perintöosia laskettaessa, 
olisi kuitenkin täsmennettävä tämän 
asetuksen perusteella määritetyssä 

(9) Lahjoitusten pätevyyttä ja vaikutuksia 
käsitellään sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 
2008 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 593/2008
(Rooma I). Sen vuoksi ne olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, kuten myös muut muutoin 
kuin perimyksen kautta syntyneet tai 
siirtyneet oikeudet ja omaisuus. Se, onko 
lahjoitus tai muu elävien kesken (inter 
vivos) päätetty ja suoritettu järjestely 
peräytettävä, vähennettävä tai otettava 
huomioon perintöosia laskettaessa, olisi 
kuitenkin täsmennettävä tämän asetuksen 
perusteella määritetyssä perimykseen 
sovellettavassa laissa.
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perimykseen sovellettavassa laissa.

Or. en

Tarkistus 126
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Vaikka tämän asetuksen olisi katettava 
perimykseen sovellettavassa laissa säädetty
aineellista tai aineetonta omaisuutta 
koskevan esineoikeuden saantotapa, 
periaatteessa omaisuuden sijaintipaikan 
lakiin (lex rei sitae) perustuvan tyhjentävän 
luettelon (numerus clausus) aineellisista 
oikeuksista, joita jäsenvaltioiden 
kansallisessa oikeudessa voi olla, olisi 
kuitenkin kuuluttava kansallisten 
lainvalintasääntöjen piiriin. Lisäksi 
soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
samoin kansallisen lain piiriin kuuluva 
kyseisten oikeuksien julkivarmistustoimet, 
kuten kiinteistörekisterin ylläpito ja se, 
mitä vaikutuksia sillä on, että esine 
kirjataan tai jätetään kirjaamatta rekisteriin.

(10) Vaikka tämän asetuksen olisi katettava 
perimykseen sovellettavassa laissa säädetty
kuolemantapauksesta johtuva 
perinnönjättäjän varallisuuden 
siirtyminen edunsaajille ensimmäisen 
kerran, periaatteessa omaisuuden 
sijaintipaikan lakiin (lex rei sitae) 
perustuvan tyhjentävän luettelon (numerus 
clausus) aineellisista oikeuksista ja 
aineelliseen saantiin liittyvistä 
menettelyistä, joita jäsenvaltioiden 
kansallisessa oikeudessa voi olla, olisi 
kuitenkin kuuluttava kansallisten 
lainvalintasääntöjen piiriin.
Kansainvälisen yksityisoikeuden 
tunnustettujen periaatteiden mukaisesti 
säännöksiin olisi tehtävä mukautus. 
Lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
jätettävä samoin kansallisen lain piiriin 
kuuluva kyseisten oikeuksien 
julkivarmistustoimet, kuten 
kiinteistörekisterin ylläpito ja se, mitä 
vaikutuksia sillä on, että esine kirjataan tai 
jätetään kirjaamatta rekisteriin.

Or. de

Tarkistus 127
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale



PE464.765v02-00 6/65 AM\872403FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(10) Vaikka tämän asetuksen olisi 
katettava perimykseen sovellettavassa 
laissa säädetty aineellista tai aineetonta 
omaisuutta koskevan esineoikeuden 
saantotapa, periaatteessa omaisuuden 
sijaintipaikan lakiin (lex rei sitae) 
perustuvan tyhjentävän luettelon (numerus 
clausus) aineellisista oikeuksista, joita 
jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa 
voi olla, olisi kuitenkin kuuluttava 
kansallisten lainvalintasääntöjen piiriin.
Lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle olisi
jätettävä samoin kansallisen lain piiriin 
kuuluva kyseisten oikeuksien 
julkivarmistustoimet, kuten 
kiinteistörekisterin ylläpito ja se, mitä 
vaikutuksia sillä on, että esine kirjataan 
tai jätetään kirjaamatta rekisteriin.

(10) Periaatteessa omaisuuden 
sijaintipaikan lakiin (lex rei sitae) 
perustuvan tyhjentävän luettelon (numerus 
clausus) aineellisista oikeuksista, joita 
jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa 
voi olla, olisi kuitenkin kuuluttava 
kansallisten lainvalintasääntöjen piiriin.
Kansainvälisen yksityisoikeuden 
tunnustettujen periaatteiden mukaisesti 
säännöksiin olisi tehtävä mukautus.

Or. de

Tarkistus 128
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska Euroopan kansalaisten 
liikkuvuus lisääntyy, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä, että sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilla, jossa perinnönjättäjällä 
oli viimeinen asuinpaikka, on toimivalta 
perimykseen kokonaisuudessaan, jotta 
voidaan edistää asianmukaista 
oikeudenkäyttöä Euroopan unionissa ja 
varmistaa perintöasian ja toimivaltaa 
käyttävän jäsenvaltion välinen todellinen 
liittymä. Samoista syistä tässä asetuksessa 
olisi sallittava, että toimivaltainen 
tuomioistuin voi poikkeuksellisesti ja
tietyin edellytyksin siirtää asian sen valtion

(12) Koska Euroopan kansalaisten 
liikkuvuus lisääntyy, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä, että sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilla, jossa perinnönjättäjällä 
oli asuinpaikka, on toimivalta perimykseen 
kokonaisuudessaan sekä riitautetuissa että 
riidattomissa menettelyissä, jotta voidaan 
edistää asianmukaista oikeudenkäyttöä 
Euroopan unionissa ja varmistaa 
perintöasian ja toimivaltaa käyttävän 
jäsenvaltion välinen todellinen liittymä.
Samoista syistä tässä asetuksessa olisi 
sallittava, että toimivaltainen tuomioistuin 
voi tietyin edellytyksin siirtää asian sen 
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tuomioistuimeen, jonka kansalainen 
perinnönjättäjä oli, jos kyseisellä
tuomioistuimella on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jonka kansalainen perinnönjättäjä oli, jos 
kyseisellä viranomaisella on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 129
Kurt Lechner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska Euroopan kansalaisten 
liikkuvuus lisääntyy, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä, että sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilla, jossa perinnönjättäjällä 
oli viimeinen asuinpaikka, on toimivalta 
perimykseen kokonaisuudessaan, jotta 
voidaan edistää asianmukaista 
oikeudenkäyttöä Euroopan unionissa ja 
varmistaa perintöasian ja toimivaltaa 
käyttävän jäsenvaltion välinen todellinen 
liittymä. Samoista syistä tässä asetuksessa 
olisi sallittava, että toimivaltainen 
tuomioistuin voi poikkeuksellisesti ja 
tietyin edellytyksin siirtää asian sen 
valtion tuomioistuimeen, jonka 
kansalainen perinnönjättäjä oli, jos
kyseisellä tuomioistuimella on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

(12) Koska Euroopan kansalaisten 
liikkuvuus lisääntyy, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä, että jäsenvaltion 
tuomioistuimilla on toimivalta 
perimykseen kokonaisuudessaan, jotta 
voidaan edistää asianmukaista 
oikeudenkäyttöä Euroopan unionissa ja 
varmistaa perintöasian ja toimivaltaa 
käyttävän jäsenvaltion välinen todellinen 
liittymä. Riitatapauksissa toimivallan 
pitäisi olla sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilla, jossa perinnönjättäjällä 
oli kuollessaan asuinpaikka. Jos
perinnönjättäjä on käyttänyt 17 artiklan 
mukaista valintaoikeuttaan, myös 
kotijäsenvaltion tuomioistuimien pitäisi 
olla toimivaltaisia, jos kaikki osapuolet 
pyytävät sitä. Jos jäsenvaltiot määräävät 
tuomioistuimen toimivallasta myös muissa 
kuin riitatapauksissa, tätä olisi 
sovellettava vastaavasti edellyttäen, että 
kaikki asianomaiset osapuolet hyväksyvät 
sen. Tarvittaessa ensisijaisesti 
toimivaltaisen tuomioistuimen olisi 
luovuttava toimivallastaan. Jos osapuolet 
haluavat sopia perimysasioista ilman 
tuomioistuinta, toimivaltaa koskevat 
säännöt eivät saa estää heitä siinä.

Or. de
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Tarkistus 130
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) 'Tuomioistuimen' olisi käsitettävä 
kaikki viranomaiset, jotka suorittavat 
oikeudellisia tehtäviä, kuten tietyissä 
oikeusjärjestelmissä tekevät esimerkiksi 
tuomioistuimen avustajina toimivat 
notaarit tai henkilöt, jotka tuomioistuin 
on määrännyt pesänjakajiksi. Tällaisiin 
viranomaisiin olisi siksi sovellettava 
toimivaltaa koskevia säännöksiä, ja niiden 
päätöksiä olisi tätä asetusta sovellettaessa 
pidettävä tuomioistuimen päätöksinä.

Or. en

Tarkistus 131
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta asuinpaikka voidaan 
määritellä paikaksi, johon henkilöllä on 
luontaiset siteet, huomioon olisi otettava 
hänen elämäntilanteensa hänen 
kuollessaan sekä kuolemaa edeltäneet 
vuodet, erityisesti oleskelujen kesto ja 
säännönmukaisuus tietyssä paikassa sekä 
niiden olosuhteet ja perusteet.

Or. it
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Tarkistus 132
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, 
jossa henkilö asuu pysyvästi, eli hänen tai 
hänen perheensä ja hänen sosiaalisen 
elämänsä keskipistettä eikä paikkaa, jossa 
henkilö tavallisesti tekee työtä. 

Or. it

Tarkistus 133
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jos perinnönjättäjä on 
elinaikanaan antanut lahjoituksia, lahjan 
saajaa ja kolmansia osapuolia olisi 
suojeltava vaikutuksilta, joita aiheutuu 
sovellettavaan perintöoikeuteen tämän 
jälkeen tehdyistä muutoksista. Lahjan 
palauttamisvaatimus perintöön 
sovellettavan oikeuden mukaisesti olisi 
sallittava sallia vain siinä määrin, kuin 
lahjaa voitaisiin vaatia takaisin myös 
sellaisen lain mukaisesti, jota lahjoittajan 
perimykseen sovellettaisiin hypoteettisesti 
lahjoituksen tekohetkellä. 

Or. en

Perustelu

Katso 19 a artiklaa koskeva tarkistus.



PE464.765v02-00 10/65 AM\872403FI.doc

FI

Tarkistus 134
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämä asetus ei koske perimystä 
koskevien määräysten muodollista 
pätevyyttä. Niiden jäsenvaltioiden osalta, 
jotka ovat ratifioineet 5 päivänä lokakuuta 
1961 allekirjoitetun Haagin
yleissopimuksen testamenttimääräysten 
muotoa koskevista lakiristiriidoista, 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan 
sen soveltamisalalla.

(19) Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka 
ovat ratifioineet 5 päivänä lokakuuta 1961 
allekirjoitetun Haagin yleissopimuksen 
testamenttimääräysten muotoa koskevista 
lakiristiriidoista, perimystä koskevien 
määräysten muodolliseen pätevyyteen 
sovelletaan tämän yleissopimuksen 
määräyksiä sen soveltamisalalla. Tähän 
asetukseen olisi myös sisällytettävä 
mainitun yleissopimuksen mukaisia 
säännöksiä perimystä koskevien 
määräysten muodollisesta pätevyydestä, 
joita sovelletaan myös 
perintösopimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 135
Kurt Lechner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämä asetus ei koske perimystä 
koskevien määräysten muodollista 
pätevyyttä. Niiden jäsenvaltioiden osalta, 
jotka ovat ratifioineet 5 päivänä 
lokakuuta 1961 allekirjoitetun Haagin 
yleissopimuksen testamenttimääräysten 
muotoa koskevista lakiristiriidoista, 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan 
sen soveltamisalalla.

(19) Tähän asetukseen olisi sisällytettävä 
säännöksiä perimystä koskevien 
määräysten muodollisesta pätevyydestä, 
perintösopimukset mukaan lukien.

Or. de
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Tarkistus 136
Kurt Lechner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Asetukseen olisi sisällytettävä 
säännöksiä testamentintekokelpoisuuteen 
sovellettavasta laista.

Or. de

Tarkistus 137
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta toisessa jäsenvaltiossa saadun 
perintöoikeuden tunnustamista voitaisiin 
helpottaa, lainvalintasäännössä olisi
suosittava perintösopimusten pätevyyttä 
hyväksymällä vaihtoehtoisia 
liittymäperusteita. Kolmansien 
oikeutettuja etuja olisi suojattava.

(20) Perintöä koskevat sopimukset, jotka 
ovat päteviä tässä asetuksessa säädetyn 
lainsäädännön mukaisesti, ja tällaisista 
sopimuksista johtuvat oikeudet olisi
tunnustettava jäsenvaltioissa. Olisi
säädettävä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat perintösopimusten aineelliseen 
pätevyyteen ja sitovaan vaikutukseen 
sovellettavaa oikeutta ja muita niihin 
erityisesti liittyviä oikeudellisia 
kysymyksiä. Kyseisiä säännöksiä olisi 
sovellettava vastaavasti keskinäisiin 
testamentteihin, jos tämä tulee 
kysymykseen.

Or. en

Tarkistus 138
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kiinteän omaisuuden osalta 
jäämistön sijaintijäsenvaltion lakia 
sovelletaan toimiin, jotka liittyvät 
esineoikeuden siirtämiseen julkisiin 
rekistereihin, sekä siirtämisen 
vaikutuksiin.

Or. fr

Tarkistus 139
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan helpottaa perimykseen 
sovellettavan lain nojalla saatujen 
esineoikeuksien siirtymistä, tällä 
asetuksella ei pitäisi estää tiettyjen 
tyhjentävästi lueteltujen, jäämistön 
sijaintipaikan lain pakottavien säännösten
soveltamista, jos se ei ole ristiriidassa 
tämän asetuksen yleisen tavoitteen 
kanssa.

(21) Jotta voitaisiin taata esineoikeuden 
siirtyminen edunsaajille, tämän asetuksen
ei pitäisi vaikuttaa lain pakottavien 
säännösten soveltamiseen.

Or. de

Tarkistus 140
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kiinteän tai rekisteriin merkityn 
jäämistön osalta pitäisi jättää ennalleen 
jäämistön sijaintipaikkaa koskevat 
säädökset, jotka liittyvät esineoikeuksien 
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perusteisiin tai siirtymiseen tai niiden 
merkitsemiseen rekisteriin, jos hankinta-
tai siirtoasiakirja tai tuomioistuimen 
päätös on merkityksellinen oikeuksien 
omistamisen kannalta.

Or. de

Tarkistus 141
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden tuomioistuimille olisi
annettava yleistä etua koskevien seikkojen 
perusteella poikkeustilanteissa
mahdollisuus olla soveltamatta ulkomaista 
lakia tietyssä tapauksessa, jos tämä olisi 
tietyssä tapauksessa vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). Tuomioistuinten 
ei pitäisi voida soveltaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin perustuvaa poikkeusta 
välttääkseen toisen jäsenvaltion lain 
soveltamisen tai kieltäytyäkseen toisessa 
jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen, 
virallisen asiakirjan, tuomioistuimessa 
tehdyn sovinnon tai eurooppalaisen 
perintötodistuksen tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta, sillä se olisi vastoin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja 
erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään 
kaikenlainen syrjintä.

(24) Jäsenvaltioiden tuomioistuimille on
annettava yleistä etua koskevien seikkojen 
perusteella mahdollisuus olla soveltamatta 
ulkomaista lakia tietyssä tapauksessa, jos 
tämä olisi tietyssä tapauksessa selvästi
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public).

Or. it

Perustelu

Säännöksen sanamuotoa on muutettava, koska vaikuttaa siltä, että sen avulla pyritään 
poikkeamaan perusperiaatteesta, joka koskee tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteiden noudattamista. Tämä käsite on itse asiassa erittäin tärkeä jäsenvaltioiden 
erilaisissa oikeudellisissa ja perustuslaillisissa perinteissä.
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Tarkistus 142
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden tuomioistuimille olisi 
annettava yleistä etua koskevien seikkojen 
perusteella poikkeustilanteissa 
mahdollisuus olla soveltamatta ulkomaista 
lakia tietyssä tapauksessa, jos tämä olisi 
tietyssä tapauksessa vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). Tuomioistuinten 
ei pitäisi voida soveltaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin perustuvaa poikkeusta 
välttääkseen toisen jäsenvaltion lain 
soveltamisen tai kieltäytyäkseen toisessa 
jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen, virallisen 
asiakirjan, tuomioistuimessa tehdyn 
sovinnon tai eurooppalaisen 
perintötodistuksen tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta, sillä se olisi vastoin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja 
erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään 
kaikenlainen syrjintä.

(24) Jäsenvaltioiden tuomioistuimille olisi 
annettava yleistä etua koskevien seikkojen 
perusteella poikkeustilanteissa 
mahdollisuus olla soveltamatta ulkomaista 
lakia tietyssä tapauksessa, jos tämä olisi 
tietyssä tapauksessa selvästi vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public). Tuomioistuinten 
ei pitäisi voida soveltaa oikeusjärjestyksen 
perusteisiin perustuvaa poikkeusta 
välttääkseen toisen jäsenvaltion lain 
soveltamisen tai kieltäytyäkseen toisessa 
jäsenvaltioissa tehdyn päätöksen, virallisen 
asiakirjan, tuomioistuimessa tehdyn 
sovinnon tai eurooppalaisen 
perintötodistuksen tunnustamisesta tai 
täytäntöönpanosta, sillä kieltäytyminen
olisi vastoin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen
21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen 
syrjintä. Lakiosaa koskevan oikeuden 
pienten erojen ei yleensä pitäisi oikeuttaa 
kieltäytymiseen toisen jäsenvaltion 
oikeuden soveltamisesta.

Or. de

Tarkistus 143
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset (26) Jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset 
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tavat ratkaista perimykseen liittyvät 
kysymykset jäsenvaltioissa, tässä 
asetuksessa olisi varmistettava virallisten 
asiakirjojen tunnustaminen ja 
täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei 
voida kuitenkaan rinnastaa tunnustamisen 
osalta tuomioistuinten päätöksiin.
Virallisten asiakirjojen tunnustaminen 
merkitsee, että asiakirjoilla on sisältönsä 
puolesta sama todistusvoima ja samat 
vaikutukset kuin kyseisillä asiakirjoilla on 
niiden alkuperämaassa ja että 
asiakirjojen oletetaan olevan päteviä. 
Asiakirjojen pätevyys voidaan riitauttaa 
virallisen asiakirjan alkuperäjäsenvaltion 
tuomioistuimessa kyseisen jäsenvaltion 
määrittelemin menettelyllisin edellytyksin.

tavat osoittaa periytyminen tai testamentin 
toimeenpanijan toimivalta jäsenvaltioissa, 
tässä asetuksessa olisi varmistettava 
virallisten asiakirjojen vapaa kiertäminen
ja täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei 
voida kuitenkaan rinnastaa tunnustamisen 
osalta tuomioistuinten päätöksiin.
Virallisilla asiakirjoilla olisi alkuperä- ja 
määräjäsenvaltiota koskevien määräysten 
puitteissa oltava sama muodollinen 
todistusvoima. Julkisen asiakirjan
perustana olevaan oikeustoimeen ei 
sovelleta V luvun säännöksiä. Sen 
oikeusvoimaan ja oikeusvaikutukseen 
sovelletaan vain III luvun mukaisia 
lainvalintasääntöjä ja niiden mukaista 
perimyslakia.

Or. de

Tarkistus 144
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset 
tavat ratkaista perimykseen liittyvät 
kysymykset jäsenvaltioissa, tässä 
asetuksessa olisi varmistettava virallisten 
asiakirjojen tunnustaminen ja
täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei 
voida kuitenkaan rinnastaa tunnustamisen 
osalta tuomioistuinten päätöksiin.
Virallisten asiakirjojen tunnustaminen
merkitsee, että asiakirjoilla on sisältönsä 
puolesta sama todistusvoima ja samat 
vaikutukset kuin kyseisillä asiakirjoilla on 
niiden alkuperämaassa ja että asiakirjojen 
oletetaan olevan päteviä. Asiakirjojen 
pätevyys voidaan riitauttaa virallisen 
asiakirjan alkuperäjäsenvaltion 
tuomioistuimessa kyseisen jäsenvaltion 
määrittelemin menettelyllisin edellytyksin.

(26) Jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset 
tavat ratkaista perimykseen liittyvät 
kysymykset jäsenvaltioissa, tässä 
asetuksessa olisi varmistettava virallisten 
asiakirjojen kiertäminen ja niiden
täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei 
voida kuitenkaan rinnastaa tunnustamisen 
osalta tuomioistuinten päätöksiin.
Virallisten asiakirjojen kiertäminen
merkitsee, että asiakirjoilla on sisältönsä 
puolesta sama todistusvoima ja samat 
vaikutukset kuin kyseisillä asiakirjoilla on 
niiden alkuperämaassa ja että asiakirjojen 
oletetaan olevan päteviä. Asiakirjojen 
pätevyys voidaan riitauttaa virallisen 
asiakirjan alkuperäjäsenvaltion 
tuomioistuimessa kyseisen jäsenvaltion 
määrittelemin menettelyllisin edellytyksin.
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Or. fr

Tarkistus 145
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kansainvälisten perintöasioiden 
nopeutettu, kohtuuhintainen ja tehokas 
ratkaiseminen Euroopan unionissa 
merkitsee perilliselle, testamentinsaajalle, 
testamentin toimeenpanijalle tai 
pesänhoitajalle mahdollisuutta todistaa 
asemansa jäämistön sijaintijäsenvaltiossa 
helposti ja ilman tuomioistuinmenettelyä.
Jotta tällaisen todistuksen vapaa liikkuvuus 
Euroopan unionissa olisi helppoa, tällä 
asetuksella olisi otettava käyttöön 
eurooppalaisen perintötodistuksen malli ja 
nimettävä viranomainen, jolla on 
toimivalta sen antamiseen.
Toissijaisuusperiaatetta noudattaen tämä 
todistus ei korvaisi jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Asetuksessa olisi 
täsmennettävä niveltyminen kyseisiin 
menettelyihin.

(27) Kansainvälisten perintöasioiden 
nopeutettu, kohtuuhintainen ja tehokas 
ratkaiseminen Euroopan unionissa 
merkitsee perilliselle, testamentinsaajalle, 
testamentin toimeenpanijalle tai 
pesänhoitajalle mahdollisuutta todistaa 
asemansa jäämistön sijaintijäsenvaltiossa 
helposti ja ilman tuomioistuinmenettelyä.
Jotta tällaisen todistuksen vapaa liikkuvuus 
Euroopan unionissa olisi helppoa, tällä 
asetuksella olisi otettava käyttöön rajat 
ylittäviä tapauksia varten eurooppalaisen 
perintötodistuksen malli ja nimettävä 
viranomainen, jolla on toimivalta sen 
antamiseen. Viranomainen voi olla tässä 
asetuksessa määritetty tuomioistuin tai 
jokin muu viranomainen, kuten notaari. 
Toimivaltaisen viranomaisen määrittää 
jäsenvaltio, jonka tuomioistuimet ovat 
toimivaltaisia tämän asetuksen 
mukaisesti. Toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen tämä todistus ei korvaisi 
jäsenvaltioiden sisäisiä menettelyjä.
Asetuksessa olisi täsmennettävä 
niveltyminen kyseisiin menettelyihin.

Or. en

Tarkistus 146
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale



AM\872403FI.doc 17/65 PE464.765v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(34) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustetut periaatteet ja erityisesti sen 21 
artikla, jossa kielletään etenkin 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai 
etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva kaikenlainen 
syrjintä. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
olisi sovellettava tätä asetusta näitä 
oikeuksia ja periaatteita kunnioittaen.

(34) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistetut periaatteet.

Or. it

Perustelu

Viittaus on poistettava, koska se johtaa eräänlaiseen hierarkiaan perusoikeuskirjan mukaisten 
periaatteiden kesken, jolloin syntyy vaikutelma, että syrjimättömyysperiaatteella olisi 
jonkinlainen erityisasema.

Tarkistus 147
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhdistynyt kuningaskunta ei sovella 
tätä asetusta millään tavalla, joka 
vaikuttaisi omistusoikeuksiin, etuihin tai 
varoihin, jotka syntyvät tai jotka 
siirretään lahjoitusten tai muiden 
sellaisten vastaavien toimien kautta, jotka 
perinnönjättäjä on tehnyt elinaikanaan, 
paitsi kun tällaiset lahjat tai toimet 
tehdään perinnönjättäjän perijän tai 
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edunsaajan hyväksi ja III luvun 
mukaisesti sovellettavaa lainsäädäntöä 
vastaavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että perinnönjättäjän ennen kuolemaansa tekemä lahjoitus voitaisiin 
vaatia takaisin, jolloin takaisin voitaisiin vaatia myös hyväntekeväisyyteen annettuja 
lahjoituksia.

Tarkistus 148
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Tässä asetuksessa 'jäsenvaltiolla' 
tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa 
[, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia] 
lukuun ottamatta.

(2) Tässä asetuksessa 'jäsenvaltiolla' 
tarkoitetaan mitä tahansa jäsenvaltiota
Tanskaa [, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja 
Irlantia] lukuun ottamatta.

Or. ro

Tarkistus 149
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) muutoin kuin perimyksen kautta 
syntyvät tai siirtyvät oikeudet ja omaisuus, 
kuten lahjoitukset, useamman henkilön 
yhteisomistuksessa oleva omaisuus, joka 
siirtyy jälkeen eläville, eläkevakuutukset, 
vakuutussopimukset ja niitä vastaavat 
järjestelyt, lukuun ottamatta 19 artiklan 2 
kohdan j alakohtaa;

(f) muutoin kuin perimyksen kautta 
syntyvät tai siirtyvät oikeudet ja omaisuus, 
kuten lahjoitukset, useamman henkilön 
yhteisomistuksessa oleva omaisuus, joka 
siirtyy jälkeen eläville, eläkevakuutukset, 
vakuutussopimukset ja niitä vastaavat 
järjestelyt, tämän rajoittamatta 19 artiklan 
2 kohdan j alakohdan soveltamista;
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Or. en

Tarkistus 150
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) yhtiöiden, yhdistysten ja 
oikeushenkilöiden purkautuminen, 
lakkaaminen ja yhteensulautuminen;

(h) yhtiöiden ja muiden oikeushenkilöiden
purkaminen, lakkaaminen ja
sulautuminen;

Or. en

Tarkistus 151
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) trustien perustaminen, toiminta ja 
purkaminen;

(i) trustien perustaminen, toiminta ja 
purkaminen, paitsi kun trustit luodaan 
testamenttimääräyksillä tai lakimääräistä 
perimystä koskevien sääntöjen nojalla;

Or. en

Perustelu

On hyvä syy sisällyttää testamenttimääräysten mukaiset trustit ja lakimääräistä perimystä 
koskevien sääntöjen nojalla luotavat trustit tämän asetuksen soveltamisalaan (katso 
vertailevaa ja kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Max Planck -instituutin esittämät 
ehdotusta koskevat kommentit, sivu 27).

Tarkistus 152
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) trustien perustaminen, toiminta ja 
purkaminen;

(i) trustien perustaminen, hallinta ja 
purkaminen, lukuun ottamatta trusteja, 
jotka on perustettu testamentin tai 
lakisääteisen periytymisen pohjalta;

Or. en

Tarkistus 153
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) omaisuutta koskevien esineoikeuksien
luonne ja tällaisten oikeuksien 
julkivarmistaminen.

(j) esineoikeuksien ja aineellisen saannin 
luonne, esineoikeuksien merkitseminen 
julkiseen rekisteriin tai tällaisten 
oikeuksien julkivarmistaminen ja 
esineoikeuden julkiseen rekisteriin 
merkitsemisen vaikutukset tai rekisteriin 
merkitsemättä jättämisen vaikutukset.

Or. de

Tarkistus 154
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'perimyksellä' kaikenlaista omaisuuden 
siirtymistä kuolemantapauksen johdosta, 
olipa kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen siirtäminen tai 
omaisuuden lakisääteinen periytyminen;

(a) 'perimyksellä' kaikenlaista omaisuuden, 
oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä
ensimmäistä kertaa kuolemantapauksen 
johdosta perinnönjättäjältä edunsaajille, 
olipa kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen siirtyminen tai 
siirtyminen perimysseuraantona;
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Or. de

Tarkistus 155
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisia tai perintöasioissa 
tuomiovaltaa käyttäviä toimivaltaisia 
viranomaisia; tuomioistuimiin 
rinnastetaan muut viranomaiset, jotka 
julkisen vallan valtuutuksella hoitavat 
tässä asetuksessa säädettyjä 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia 
tehtäviä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisia tai perintöasioissa 
tuomiovaltaa käyttäviä toimivaltaisia 
viranomaisia; tuomioistuimiin rinnastetaan 
muut viranomaiset, jotka julkisen vallan 
valtuutuksella hoitavat tässä asetuksessa 
säädettyjä tuomioistuinten toimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä;

(b) 'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisia tai perintöasioissa 
tuomiovaltaa käyttäviä toimivaltaisia 
viranomaisia; tuomioistuimiin tai 
toimivallan saaneisiin henkilöihin (kuten 
notaareihin) rinnastetaan muut 
viranomaiset, jotka julkisen vallan 
valtuutuksella hoitavat tässä asetuksessa 
säädettyjä tuomioistuinten toimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä;

Or. ro
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Perustelu

Julkisia notaareja on kaikkialla Euroopan unionissa, ja yksi heidän tehtävistään on 
perintöasioiden selvittäminen. Siksi erityinen viittaus julkisiin notaareihin selventää sitä, että 
he voivat antaa eurooppalaisen perintötodistuksen henkilöinä, joille on annettu toimivalta 
tehdä niin, vaikka he eivät olekaan viranomaisia. 

Tarkistus 157
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisia tai perintöasioissa 
tuomiovaltaa käyttäviä toimivaltaisia 
viranomaisia; tuomioistuimiin rinnastetaan 
muut viranomaiset, jotka julkisen vallan 
valtuutuksella hoitavat tässä asetuksessa 
säädettyjä tuomioistuinten toimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä;

(b) 'tuomioistuimella' jäsenvaltioiden 
oikeusviranomaisia tai perintöasioissa 
tuomiovaltaa käyttäviä toimivaltaisia 
viranomaisia taikka tuomioistuimen 
nimittämiä henkilöitä tai viranomaisia, 
joiden päätökset tuomioistuin vahvistaa;
tuomioistuimiin rinnastetaan muut 
viranomaiset, jotka julkisen vallan 
valtuutuksella hoitavat tässä asetuksessa 
säädettyjä tuomioistuinten toimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä;

Or. fr

Tarkistus 158
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'perintösopimuksella' sopimusta, joka 
antaa, muuttaa tai poistaa vastikkeellisesti 
tai vastikkeetta oikeuksia yhden tai 
useamman sopimuspuolena olevan 
henkilön tulevaan jäämistöön;

(c) 'perintösopimuksella' kirjallisesti tehtyä 
tai keskinäisestä testamentista johtuvaa 
sopimusta, jossa annetaan, muutetaan tai 
poistetaan vastikkeellisesti tai vastikkeetta
oikeuksia yhden tai useamman 
sopimuspuolena olevan henkilön tulevaan 
jäämistöön;
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Or. de

Tarkistus 159
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 'keskinäisellä testamentilla' samaan
asiakirjaan sisältyvää kahden tai useamman 
henkilön testamenttia kolmannen hyväksi 
ja/tai toistensa hyväksi;

(d) 'keskinäisellä testamentilla' yhteen
asiakirjaan sisältyvää kahden tai useamman 
henkilön testamenttia kolmannen hyväksi 
ja/tai toistensa hyväksi;

Or. en

Tarkistus 160
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 'alkuperäjäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, 
jossa päätös on tehty, sovinto on 
hyväksytty tai tehty taikka virallinen 
asiakirja laadittu;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 161
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'pyynnön vastaanottavalla
jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa 
päätöksen, sovinnon tai virallisen 

(f) 'täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla' 
jäsenvaltiota, jossa päätöksen, sovinnon tai 
virallisen asiakirjan täytäntöönpanoa 
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asiakirjan tunnustamista ja/tai
täytäntöönpanoa pyydetään;

pyydetään;

Or. de

Tarkistus 162
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 'päätöksellä' perintöasiaa koskevaa 
jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä 
riippumatta siitä, kutsutaanko päätöstä 
tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi, 
määräykseksi tai 
täytäntöönpanomääräykseksi, samoin kuin 
oikeudenkäyntikuluja koskevaa 
tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

(g) 'päätöksellä' perintöasiaa koskevaa 
jäsenvaltion tuomioistuimen tai 
tuomioistuimen nimeämän henkilön tai 
viranomaisen toimenpidettä tai päätöstä, 
jonka tuomioistuin hyväksyy, riippumatta 
siitä, kutsutaanko päätöstä 
tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi, 
määräykseksi tai 
täytäntöönpanomääräykseksi, samoin kuin 
oikeudenkäyntikuluja koskevaa 
tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

Or. fr

Tarkistus 163
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) 'päätöksellä' perintöasiaa koskevaa 
jäsenvaltion tuomioistuimen päätöstä 
riippumatta siitä, kutsutaanko päätöstä 
tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi,
määräykseksi tai 
täytäntöönpanomääräykseksi, samoin kuin 
oikeudenkäyntikuluja koskevaa 
tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

(g) 'päätöksellä' perintöasiaa koskevaa 
jäsenvaltion tuomioistuimen tekemää
päätöstä riippumatta siitä, kutsutaanko 
päätöstä tuomioistuinratkaisuksi, 
tuomioksi, määräykseksi, toimenpiteeksi
tai täytäntöönpanomääräykseksi, samoin 
kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa 
tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;
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Or. en

Tarkistus 164
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(h) 'virallisella asiakirjalla' asiakirjaa, joka 
on laadittu virallisesti tai rekisteröity
virallisena asiakirjana (acte authentique)
ja jonka

(h) 'virallisella asiakirjalla' asiakirjaa, joka 
on laadittu virallisesti tai rekisteröity
lainsäädännön muodollisten vaatimusten 
mukaisesti ja jonka

Or. ro

Perustelu

Termiä ei voida määritellä käyttämällä samaa termiä uudelleen. 

Tarkistus 165
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) 'eurooppalaisella perintötodistuksella' 
toimivaltaisen tuomioistuimen tämän 
asetuksen VI luvun mukaisesti antamaa 
todistusta.

(i) 'eurooppalaisella perintötodistuksella' 
toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
viranomaisen tämän asetuksen VI luvun 
mukaisesti antamaa todistusta.

Or. en

Tarkistus 166
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(i a) 'asuinpaikalla' paikkaa, jossa 
perinnönjättäjä on viettänyt suurimman 
osan elämäänsä 730:n kuolemaansa 
edeltäneen päivän aikana;

Or. it

Tarkistus 167
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Tuomioistuimet

Tämän luvun säännöksiä on sovellettava 
jäsenvaltioiden tuomioistuimiin, mutta 
muihin kuin oikeusviranomaisiin sitä on 
sovellettava vain tarvittaessa.

Or. fr

Tarkistus 168
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, perintöasioissa ovat toimivaltaisia 
sen jäsenvaltion tuomioistuimet, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan
asuinpaikka.

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, perintöasioissa ovat toimivaltaisia 
sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka 
kansalainen perinnönjättäjä oli 
kuollessaan.
(Koko tekstiin tehtävä horisontaalinen 
tarkistus, jolla korvataan "asuinpaikka".)
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Or. it

Tarkistus 169
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, perintöasioissa ovat toimivaltaisia 
sen jäsenvaltion tuomioistuimet, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan 
asuinpaikka.

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, perinnönjättäjän koko perimykseen 
liittyen toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion 
tuomioistuimet, missä perinnönjättäjällä oli 
kuollessaan asuinpaikka.

Or. en

Tarkistus 170
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos perinnönjättäjä on 17 artiklan 
mukaisesti valinnut perimykseensä 
sovellettavaksi jonkin jäsenvaltion lain, 
tuomioistuin, jossa asia on 4 artiklan 
mukaisesti pantu vireille, voi asianosaisen 
pyynnöstä keskeyttää asian käsittelyn ja 
kehottaa asianosaisia nostamaan kanteen 
sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka 
laki on valittu, jos se katsoo, että kyseisen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

1. Jos perinnönjättäjä on 17 artiklan 
mukaisesti valinnut perimykseensä 
sovellettavaksi jonkin jäsenvaltion lain, 
tuomioistuin, jossa asia on 4 artiklan 
mukaisesti pantu vireille, keskeyttää
asianosaisen tai jonkin osapuolen 
pyynnöstä asian käsittelyä ja kehottaa 
asianosaisia nostamaan kanteen sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka laki 
on valittu, jos se katsoo, että kyseisen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

Or. fr

Tarkistus 171
Klaus-Heiner Lehne
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos perinnönjättäjä on 17 artiklan 
mukaisesti valinnut perimykseensä 
sovellettavaksi jonkin jäsenvaltion lain, 
tuomioistuin, jossa asia on 4 artiklan 
mukaisesti pantu vireille, voi asianosaisen 
pyynnöstä keskeyttää asian käsittelyn ja 
kehottaa asianosaisia nostamaan kanteen 
sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka 
laki on valittu, jos se katsoo, että kyseisen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 172
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 4 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisen tuomioistuimen on asettava 
määräaika, jonka kuluessa asia on 1 
kohdan mukaisesti pantava vireille sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka laki 
on valittu. Jos asiaa ei panna tänä 
määräaikana kyseisissä tuomioistuimissa
vireille, tuomioistuimen, jossa asia on 
pantu vireille, on jatkettava toimivaltansa 
käyttöä.

2. Edellä olevan 4 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisen asiaa käsittelevän
tuomioistuimen on asettava osapuolille
määräaika, jonka kuluessa asia on 1 
kohdan mukaisesti pantava vireille sen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka laki 
on valittu. Jos asiaa ei panna tänä 
määräaikana vireille tuomioistuimissa, 
tuomioistuimen, jossa asia on pantu vireille
4 artiklan mukaisesti, on jatkettava 
toimivaltansa käyttöä.

Or. en

Tarkistus 173
Klaus-Heiner Lehne
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Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Oikeuspaikan valinta

Kun perinnönjättäjä on valinnut jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön 
sovellettavaksi perimykseensä 17 artiklan 
mukaisesti, osapuolet voivat sopia, että 
kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimella tai 
tuomioistuimilla on perinnönjättäjän 
perimystä koskeva toimivalta sen 
estämättä, mitä 5 artiklassa säädetään. 

Or. en

Tarkistus 174
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Toimivallasta kieltäytyminen

Jos perimysmenettely pannaan vireille ex 
officio sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, 
jonka alueella perinnönjättäjällä oli 
asuinpaikka kuolinhetkellään, ja jos 
osapuolet sopivat asian panemisesta 
vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, 
jonka lainsäädännön perinnönjättäjä oli 
valinnut 5 a artiklan mukaisesti tai jos 
perimysmenettely annetaan jollekin 
toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
kyseisessä jäsenvaltiossa, tuomioistuimet, 
joissa asia on pantu vireille ex officio, 
kieltäytyvät toimivallasta. 

Or. en
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Tarkistus 175
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan a–c alakohdassa 
mainituissa tapauksissa toimivalta koskee 
koko perintöä.

Or. en

Tarkistus 176
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Varatoimivalta

Jollei mikään jäsenvaltion tuomioistuin 
ole toimivaltainen 4 tai 6 artiklan nojalla, 
jäsenvaltion tuomioistuimet voivat 
poikkeuksellisesti tehdä ratkaisun 
perintöasiassa, jos menettelyä ei voida 
kohtuudella panna vireille tai toteuttaa tai 
jos se olisi mahdotonta toteuttaa 
kolmannessa valtiossa, johon asialla on 
läheinen liittymä.

Or. fr

Tarkistus 177
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla
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Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Jäämistön sijaintipaikan tuomioistuinten 

toimivalta
Jos jäämistön sijaintijäsenvaltion laki 
edellyttää, että kyseisen jäsenvaltion 
tuomioistuimet toteuttavat 
esineoikeudellisia toimenpiteitä, jotka 
liittyvät jäämistön luovutukseen, sen 
merkitsemiseen rekistereihin tai 
omistusoikeuden siirtymisen 
merkitsemiseen rekistereihin, kyseisen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on 
toimivalta toteuttaa näitä toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 178
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleissääntö Valintamahdollisuuden puuttuessa 
sovellettavat yleissäännöt

Or. en

Tarkistus 179
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleissääntö Valintamahdollisuuden puuttuessa 
sovellettavat yleissäännöt
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Or. en

Tarkistus 180
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perimykseen on sovellettava 
sen jäsenvaltion lakia, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan 
asuinpaikka.

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perimykseen on sovellettava 
sen jäsenvaltion lakia, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan
asuinpaikka ja jossa perinnönjättäjä oli 
myös asunut vähintään neljän vuoden 
ajan välittömästi ennen kuolemaansa.

Or. en

Tarkistus 181
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perimykseen on sovellettava 
sen jäsenvaltion lakia, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan 
asuinpaikka.

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perintöön on sovellettava sen 
jäsenvaltion lakia, missä perinnönjättäjällä 
oli kuollessaan asuinpaikka ja jossa 
perinnönjättäjä oli myös asunut 
vähintään neljän vuoden ajan välittömästi 
ennen kuolemaansa.

Or. en

Tarkistus 182
Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perimykseen on sovellettava 
sen jäsenvaltion lakia, missä 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan
asuinpaikka.

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta 
johdu, koko perimykseen on sovellettava 
sen valtion lakia, jossa perinnönjättäjän
asuinpaikka on ollut kuolinhetkellä 
vähintään kahden vuoden ajan.

Or. de

Tarkistus 183
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perimykseen 1 kohdan mukaisesti 
sovellettavan lainsäädännön soveltaminen 
voi johtaa siihen, että perinnönjättäjän 
perheenjäsenet jäävät täysin ilman sen 
jäsenvaltion lainsäädännön pakollisten 
säännösten suojaa, jonka kansalaisuus 
perinnönjättäjällä oli kuollessaan, liittyen 
varaukseen, varattuun osuuteen tai 
vastaaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 184
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa muissa tapauksissa 
perinnönjättäjän koko jäämistön 
perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, 
jonka kansalainen perinnönjättäjä oli 
kuolinhetkellä. Kyseistä lakia sovelletaan 
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myös, jos perinnönjättäjällä oli 
asuinpaikka useammassa kuin yhdessä 
valtiossa kuolinhetkellä.

Or. en

Tarkistus 185
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos poikkeuksellisesti on kaikkien 
perinnönjättäjään liittyvien seikkojen 
perusteella selvää, että hän oli 
kuollessaan selvästi lähemmin sidoksissa 
johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin 
siihen, jonka lainsäädäntöä muutoin 
sovellettaisiin tämän artiklan mukaisesti, 
hänen perimykseensä sovelletaan 
asianomaisen toisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 186
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa muissa tapauksissa 
perinnönjättäjän koko jäämistön 
perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, 
jonka kansalainen perinnönjättäjä oli 
kuolinhetkellä. Kyseistä lakia sovelletaan 
myös, jos perinnönjättäjällä oli 
asuinpaikka useammassa kuin yhdessä 
valtiossa kuolinhetkellä.
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Or. en

Tarkistus 187
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos poikkeuksellisesti on kaikkien 
perinnönjättäjään liittyvien seikkojen 
perusteella selvää, että hän oli 
kuollessaan selvästi lähemmin sidoksissa 
johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin 
siihen, jonka lainsäädäntöä muutoin 
sovellettaisiin tämän artiklan mukaisesti, 
hänen perimykseensä sovelletaan 
asianomaisen toisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 188
Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan 
sen valtion lainsäädäntöä, jonka 
kansalainen perinnönjättäjä oli 
kuolinhetkellään. Myös silloin, kun 
perinnönjättäjän asuinpaikka on ollut 
useissa valtioissa, sovelletaan sen valtion 
lainsäädäntöä, jonka kansalainen 
perinnönjättäjä on ollut kuolinhetkellään.

Or. de



PE464.765v02-00 36/65 AM\872403FI.doc

FI

Tarkistus 189
Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jossakin tapauksessa kaikista 
seikoista käy selvästi ilmi, että 
perinnönjättäjällä on hyvin tiivis yhteys 
johonkin toiseen valtioon, kyseisen valtion 
lainsäädäntöä sovelletaan koko 
perimykseen. 

Or. de

Tarkistus 190
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilö voi valita, että hänen 
perimykseensä sovelletaan sen jäsenvaltion 
lakia, jonka kansalainen hän on.

1. Henkilö voi valita, että hänen 
perimykseensä sovelletaan sen jäsenvaltion
sisäistä lakia (lukuun ottamatta sen 
kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyviä 
määräyksiä), jonka kansalainen hän on
sovellettavaa lakia valittaessa. 
Sovellettava lainvalinta tulee voimaan 
myös siinä tapauksessa, että henkilö on 
kuollessaan sen valtion kansalainen, 
jonka laki on valittu.

Or. en

Tarkistus 191
Kurt Lechner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\872403FI.doc 37/65 PE464.765v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sovellettava lainvalinta tulee voimaan 
myös siinä tapauksessa, jos henkilö on 
kuollessaan sen valtion kansalainen, 
jonka laki on valittu.
Lainvalinta osoitetaan riittävän selvästi 
soveltaen yleisesti tunnustettuja 
tulkintaperusteita.

Or. de

Tarkistus 192
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Perimykseen sovellettavan lainvalinnan
on oltava nimenomainen, ja se on tehtävä 
testamentille säädetyssä muodossa.

2. Lainvalinta on tehtävä nimenomaisesti
testamentille säädetyssä muodossa tai se 
on osoitettava yksiselitteisesti testamentin 
ehdoilla.

Or. en

Tarkistus 193
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa säädetyn lain 
soveltaminen ei vaikuta sellaisten 
henkilöiden oikeuksiin, jotka eivät ole 
sopimuspuolia ja joilla 16 tai 17 artiklassa 
nimetyn lain nojalla on oikeus lakiosaan 
tai jokin muu oikeus, jota henkilö, jonka 
perimyksestä on kyse, ei voi häneltä 
riistää.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
valittu lainsäädäntö koskee vain 
testamentin perimystä koskevaa osaa, 
kuten sen aineellista pätevyyttä, 
sitovuuden tapaa ja laajuutta, tulkintaa 
sekä sopimuksen purkamista ja siitä 
luopumista.
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Or. de

Tarkistus 194
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Testamentin muodollinen pätevyys

Kuolemanvaraismääräys on muodoltaan 
pätevä, jos se noudattaa muotonsa osalta 
kansallista lakia:
(a) siinä valtiossa, jossa testamentintekijä 
laati sen; tai
(b) siinä valtiossa, jonka kansalaisuus 
testamentintekijällä oli joko 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan; tai
(c) siinä valtiossa, jossa 
testamentintekijällä oli kotipaikka 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan; tai
(d) siinä valtiossa, jossa 
testamentintekijällä oli asuinpaikka joko 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan, tai
(e) kiinteän omaisuuden osalta sillä 
paikkakunnalla, jolla omaisuus sijaitsee.
2. Näitä säännöksiä sovelletaan myös 
perintösopimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 195
Klaus-Heiner Lehne
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Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Kuolemanvaraismääräysten muodollinen 

pätevyys
1. Kuolemanvaraismääräys on 
muodoltaan pätevä, jos se noudattaa 
muotonsa osalta kansallista lakia:
(a) siinä valtiossa, jossa testamentintekijä 
laati sen; tai
(b) siinä valtiossa, jonka kansalaisuus 
testamentintekijällä oli joko 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan; tai
(c) siinä valtiossa, jossa 
testamentintekijällä oli kotipaikka 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan; tai
(d) siinä valtiossa, jossa 
testamentintekijällä oli asuinpaikka 
testamenttimääräyksen tehdessään tai 
kuollessaan; tai
(e) kiinteän omaisuuden osalta siinä 
valtiossa, jossa omaisuus sijaitsee.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös testamenttimääräyksiin, joilla 
peruutetaan aiempi testamenttimääräys. 
Peruuttaminen on myös muodoltaan 
pätevä, jos se täyttää jonkin sellaisen lain 
määräykset, jonka mukaan 
testamenttimääräys, joka on peruutettu, 
oli 1 kohdan mukaan pätevä.
3. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan 
testamenttimääräysten muotoa koskeviksi 
oikeudelliset säännökset, jotka rajoittavat 
testamenttimääräysten sallittuja muotoja 
testamentintekijän iän, kansalaisuuden 
tai muun hänen henkilöönsä liittyvän 
seikan nojalla. Samaa sääntöä sovelletaan 
myös ominaisuuksiin, joita todistajilla on 
oltava, jotta testamenttimääräys olisi 
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pätevä.

Or. en

Tarkistus 196
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä III luvussa nimettyä lakia on 
sovellettava koko perimykseen 
perintötilanteen alkamisesta aina siihen 
asti, kun perintö luovutetaan lopullisesti
oikeudenomistajille.

1. Tässä luvussa nimettyä lakia on 
sovellettava koko perimykseen 
perintötilanteen alkamisesta aina siihen 
asti, kun perintö luovutetaan ensimmäisen 
kerran perinnönjättäjältä
oikeudenomistajille.

Or. de

Tarkistus 197
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäämistöön kuuluvan omaisuuden ja
oikeuksien luovuttaminen perillisille ja 
testamentinsaajille, mukaan lukien ehdot, 
jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista, sekä perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamisen 
tai niistä luopumisen vaikutukset;

(f) omaisuuden, oikeuksien ja 
velvollisuuksien luovuttaminen
perinnönjättäjältä perillisille ja
mahdollisille testamentinsaajille
ensimmäisen kerran, mukaan lukien 
ehdot, jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista, sekä perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamisen 
tai niistä luopumisen vaikutukset, tämän 
rajoittamatta 20 a artiklan soveltamista;

Or. de
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Tarkistus 198
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jäämistöön kuuluvan omaisuuden ja
oikeuksien luovuttaminen perillisille ja 
testamentinsaajille, mukaan lukien ehdot, 
jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista, sekä perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamisen 
tai niistä luopumisen vaikutukset;

(f) jäämistöön kuuluvan omaisuuden,
oikeuksien ja velvoitteiden luovuttaminen 
perillisille ja testamentinsaajille, mukaan 
lukien ehdot, jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista, jollei 20 a artiklasta 
muuta johdu;

Or. fr

Tarkistus 199
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) perillisten, testamentin 
toimeenpanijoiden ja muiden kuolinpesää 
hoitavien toimitsijoiden valtuudet, 
erityisesti jäämistön myyntiä tai velkojen 
maksua koskevat valtuudet;

(g) omaisuuden hallinta etenkin, kun 
kyseessä ovat perillisten, testamentin 
toimeenpanijoiden ja muiden kuolinpesää 
hoitavien toimitsijoiden valtuudet, 
erityisesti jäämistön myyntiä tai velkojen 
maksua koskevat valtuudet;

Or. fr

Tarkistus 200
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Lahjan saajan suorittama 

perinnönjättäjän elinaikanaan antamien 
lahjoitusten palauttaminen

1. Lahjan saajaa voidaan vaatia 
palauttamaan perinnönjättäjän 
elinaikanaan antama lahjoitus 
perimykseen sovellettavan lainsäädännön 
nojalla tämän asetuksen mukaisesti vain, 
jos palauttamista voitaisiin vaatia myös 
sellaisen lainsäädännön mukaisesti, jota 
tämän asetuksen nojalla olisi sovellettu 
lahjoittajan perimykseen lahjoituksen 
tekohetkellä.
2. Sovellettaessa 1 kohtaa lainsäädäntöä, 
jonka lahjoituksen antaja on valinnut 17 
artiklan 18 artiklan 3 kohdan ja 18 a 
artiklan 3 kohdan mukaisesti, sovelletaan 
vain, jos lahjan saaja on tiennyt valitusta 
lainsäädännöstä lahjoituksen 
tekohetkellä.

Or. en

Perustelu

On ehdotettu kiistoja koskevaa säännöstä liittyen perinnönjättäjän elinaikanaan tekemien 
lahjoitusten palauttamiseen, jotta voidaan suojella lahjan saajaa ja kolmansia osapuolia 
tämän jälkeen tapahtuvilta sovellettavan perimysoikeuden muutoksilta. Lahjan 
palauttamisvaatimus perintöön sovellettavan oikeuden mukaisesti pitäisi sallia vain siinä 
määrin, kuin lahjaa voitaisiin vaatia takaisin myös sellaisen lain mukaisesti, jota lahjoittajan 
perimykseen sovellettaisiin hypoteettisesti lahjoituksen tekohetkellä (katso vertailevaa ja 
kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Max Planck -instituutin esittämät ehdotusta 
koskevat kommentit, sivu 85).

Tarkistus 201
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Varallisuusoikeus

Tämä asetus ei koske kiinteän tai 
rekisteriin merkityn omaisuuden 
sijaintivaltion sellaisen lain soveltamista, 
joka koskee tällaisen jäämistöön 
kuuluvan omaisuuden tai muun 
esineoikeuden hankkimista tai siirtämistä 
tai sen merkitsemistä julkiseen rekisteriin 
niiltä osin kuin hankinta- tai 
siirtoasiakirja tai tuomioistuimen päätös 
on merkityksellinen oikeuksien 
omistamisen kannalta.

Or. de

Tarkistus 202
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla

Omistusoikeus

Tämä asetus ei koske kiinteän 
omaisuuden sijaintivaltion lain 
soveltamista erityisesti, kun on kyse 
tällaisen omaisuuden siirtämiseen 
julkiseen rekisteriin liittyvistä toimista ja 
siirtämisen vaikutuksista.

Or. fr

Tarkistus 203
Marielle Gallo
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Jäämistön sijaintipaikan lain 

soveltaminen
1. Perimykseen sovellettava laki ei estä 
soveltamasta sen valtion lakia, jossa 
jäämistö sijaitsee, jos siinä säädetään 
perinnön tai testamenttilahjoituksen 
vastaanottamiselle tai niistä luopumiselle 
vielä muita muodollisuuksia kuin 
perimykseen sovellettavassa laissa 
säädetyt.
2. Perimykseen sovellettava laki ei estä 
soveltamasta sen valtion lakia, jossa 
jäämistö sijaitsee:
(a) jos viimeksi mainittu laki edellyttää, 
että pesää hoitaa ja sen jakaa kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisen nimittämä 
pesänhoitaja tai testamentin 
toimeenpanija; perimykseen sovellettavan 
lain mukaan määräytyy keille henkilöille, 
kuten perilliset, testamentinsaajat, 
testamentin toimeenpanijat tai 
pesänhoitajat, pesänhoito ja pesänjako 
voidaan antaa tehtäväksi;
(b) jos viimeksi mainitussa laissa 
edellytetään, että perintöverot maksetaan 
ennen kuin perintö luovutetaan 
lopullisesti edunsaajalle.

Or. fr

Tarkistus 204
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Perimykseen sovellettava laki ei estä 
soveltamasta sen valtion lakia, jossa 
jäämistö sijaitsee:

2. Sen estämättä, mitä perimykseen 
sovellettavassa laissa säädetään, jos 
jäämistöomaisuuden sijaintijäsenvaltion 
laissa edellytetään pesänhoitajan tai 
testamentin toimeenpanijan nimittämistä, 
omaisuuteen on sovellettava kyseisen 
jäsenvaltion lakia seuraavissa asioissa:

Or. en

Tarkistus 205
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Perimykseen sovellettava laki ei estä 
soveltamasta sen valtion lakia, jossa 
jäämistö sijaitsee:

2. Sen estämättä, mitä perimykseen 
sovellettavassa laissa säädetään, jos 
jäämistöomaisuuden sijaintijäsenvaltion 
laissa edellytetään pesänhoitajan tai 
testamentin toimeenpanijan nimittämistä, 
omaisuuteen on sovellettava kyseisen 
jäsenvaltion lakia seuraavissa asioissa:

Or. en

Tarkistus 206
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos viimeksi mainittu laki edellyttää, 
että pesää hoitaa ja sen jakaa kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisen nimittämä 
pesänhoitaja tai testamentin
toimeenpanija; perimykseen sovellettavan 

(a) pesänhoitajan tai testamentin
toimeenpanijan nimittäminen kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevan viranomaisen 
toimesta;
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lain mukaan määräytyy keille henkilöille, 
kuten perilliset, testamentinsaajat, 
testamentin toimeenpanijat tai 
pesänhoitajat, pesänhoito ja pesänjako 
voidaan antaa tehtäväksi;

Or. en

Tarkistus 207
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos viimeksi mainittu laki edellyttää, 
että pesää hoitaa ja sen jakaa kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisen nimittämä 
pesänhoitaja tai testamentin
toimeenpanija; perimykseen sovellettavan 
lain mukaan määräytyy keille henkilöille, 
kuten perilliset, testamentinsaajat, 
testamentin toimeenpanijat tai 
pesänhoitajat, pesänhoito ja pesänjako 
voidaan antaa tehtäväksi;

(a) pesänhoitajan tai testamentin
toimeenpanijan nimittäminen kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevan viranomaisen 
toimesta;

Or. en

Tarkistus 208
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos viimeksi mainitussa laissa 
edellytetään, että perintöverot maksetaan 
ennen kuin perintö luovutetaan 
lopullisesti edunsaajalle.

(b) mahdollisesti nimitetyn pesänhoitajan 
tai testamentin toimeenpanijan 
toimivaltuudet ja tehtävät, joita voidaan 
harjoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien varojen osalta.

Or. en
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Tarkistus 209
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos viimeksi mainitussa laissa 
edellytetään, että perintöverot maksetaan 
ennen kuin perintö luovutetaan 
lopullisesti edunsaajalle.

(b) mahdollisesti nimitetyn pesänhoitajan 
tai testamentin toimeenpanijan 
toimivaltuudet ja tehtävät, joita voidaan 
harjoittaa kyseisessä jäsenvaltiossa
sijaitsevien varojen osalta.

Or. en

Tarkistus 210
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän lainsäädännön mukaisesti 
nimetyllä pesänhoitajalla tai testamentin 
toimeenpanijalla on myös oikeus hoitaa 
perinnönjättäjän velkoja tämän 
lainsäädännön mukaisesti riippumatta 
siitä, sijaitsevatko ne asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. Kaikkien tällaisten 
velkojen hoitamista koskeva 
tärkeysjärjestys määritetään kuitenkin 
perimykseen sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti.
Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisen 
on nimitettävä seuraavat henkilöt 
toimimaan tällaisina pesänhoitajina tai 
toimeenpanijoina alueellaan:
(a) henkilöt, jotka ovat saaneet 
pesänhoidon tehtäväkseen 
tuomioistuimelta, jolle perimystä koskeva 
toimivalta on siirretty, tai
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(b) jos yhdellekään henkilölle ei ole 
annettu tällaista tehtävää, henkilöt, jotka 
ovat perijöitä perimykseen sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, tai
(c) tällaiset muut henkilöt, jotka tämä 
viranomainen nimittää.
Edellä c kohdan mukaisia henkilöitä 
voidaan nimetä vain poikkeuksellisesti ja 
vain tapauksissa, joissa perimykseen 
sovellettavan oikeuden mukaisesti 
perijöiksi katsottavia henkilöitä on joko 
liian vähän tai liian paljon sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jossa viranomainen sijaitsee, tai henkilöt 
eivät täytä pesänhoitajana toimimisen 
edellytyksiä asianomaisen jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteisiin (ordre 
public) liittyvistä syistä. 

Or. en

Tarkistus 211
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tätä kohtaa sovelletaan, tämän 
lainsäädännön mukaisesti nimetyllä 
pesänhoitajalla tai testamentin 
toimeenpanijalla on myös oikeus hoitaa 
perinnönjättäjän velkoja tämän 
lainsäädännön mukaisesti riippumatta 
siitä, sijaitsevatko ne asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. Kaikkien tällaisten 
velkojen hoitamista koskeva 
tärkeysjärjestys määritetään kuitenkin 
perimykseen sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 212
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 2 kohdan a alakohtaa 
sovellettaessa asianomaisen jäsenvaltion 
viranomaisen on nimitettävä seuraavat 
henkilöt toimimaan tällaisessa tehtävässä:
(a) henkilöt, jotka ovat saaneet 
pesänhoidon tehtäväkseen 
tuomioistuimelta, jolle perimystä koskeva 
toimivalta on siirretty, tai
(b) jos yhdellekään henkilölle ei ole 
annettu tällaista tehtävää, henkilöt, jotka 
ovat perijöitä perimykseen sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, tai
(c) tällaiset muut henkilöt, jotka tämä 
viranomainen nimittää.

Or. en

Tarkistus 213
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä olevan 2 b kohdan c 
alakohdan mukaisia henkilöitä voidaan 
nimetä vain poikkeuksellisesti ja vain 
tapauksissa, joissa perimykseen 
sovellettavan oikeuden mukaisesti 
perijöiksi katsottavia henkilöitä on joko 
liian vähän tai liian paljon sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jossa viranomainen sijaitsee, tai henkilöt 
eivät täytä pesänhoitajana toimimisen 
edellytyksiä asianomaisen jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteisiin (ordre 
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public) liittyvistä syistä. 

Or. en

Tarkistus 214
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Takaisin- ja edelleenviittaus (renvoi) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 215
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kun tämän asetuksen nojalla on 
sovellettava tietyn valtion lakia, 
sovelletaan kyseisessä valtiossa voimassa 
olevia oikeussääntöjä kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjä lukuun 
ottamatta.

Kun tämän asetuksen nojalla on 
sovellettava tietyn jäsenvaltion lakia, 
sovelletaan kyseisessä valtiossa voimassa 
olevia oikeussääntöjä kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjä lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa järkevältä sulkea takaisin- ja edelleenviittaus pois vain, kun asetuksessa säädetään 
jonkin jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisesta (katso vertailevaa ja kansainvälistä 
yksityisoikeutta käsittelevän Max Planck -instituutin esittämät ehdotusta koskevat kommentit, 
sivu 105).
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Tarkistus 216
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kuitenkin määrätään sovellettavaksi 
jonkin kolmannen maan lakia ja sen 
nojalla palautetaan jonkin jäsenvaltion 
laki, sovelletaan näistä jälkimmäistä, ellei
perinnönjättäjä ole valinnut kolmannen 
maan lakia sovellettavaksi perimykseen 
17 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 217
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun tässä asetuksessa säädetään jonkin 
muun valtion kuin jäsenvaltion 
lainsäädännön soveltamisesta, tämän 
valtion kansainvälisen yksityisoikeuden 
määräyksiä sovelletaan, kun niissä 
määrätään perimysasioita koskevasta 
jonkin jäsenvaltion lainsäädännöstä. On 
sovellettava asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen 
kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyviä 
määräyksiä. 

Or. en

Perustelu

Jos asetuksessa säädetään jonkin sellaisen muun kuin jäsenvaltion lainsäädännön 
soveltamisesta, jonka kansainvälinen yksityisoikeus viitaa perimysasioissa asian 
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käsittelyvaltion tai jonkin muun jäsenvaltion lainsäädäntöön, viittaus on hyväksyttävä ja on 
sovellettava asianomaisen jäsenvaltion sisäistä lainsäädäntöä (katso vertailevaa ja 
kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Max Planck -instituutin esittämät ehdotusta 
koskevat kommentit, sivu 106).

Tarkistus 218
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos 17 artikla, 18 artikla 18 a artikla 18 b 
artikla tai 20 artikla edellyttävät jonkin 
valtion lainsäädännön soveltamista, se 
merkitsee kyseisen valtion voimassa 
olevaa lainsäädäntöä lukuun ottamatta 
sen kansainvälisen yksityisoikeuden 
määräyksiä, tämän estämättä, mitä 1 ja 
1 a kohdassa säädetään.

Or. en

Perustelu

Jos perinnönjättäjä on valinnut sovellettavan lainsäädännön tai jos sovelletaan kiistoja 
koskevia erityisiä sääntöjä käyttäen vaihtoehtoisia yhdistäviä tekijöitä ja asiaa käsitellään 
usean vaihtoehtoisen lainsäädännön mukaisesti, on sovellettava mainitun valtion sisäistä 
lainsäädäntöä (katso vertailevaa ja kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Max Planck 
-instituutin esittämät ehdotusta koskevat kommentit, sivu 106).

Tarkistus 219
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen mukaan määräytyvän 
lain säännöksen soveltamista ei voida 
pitää tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteiden (ordre 
public) vastaisena pelkästään siksi, että 

Poistetaan.
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sen lakiosaa koskevat säännöt poikkeavat 
tuomioistuinvaltiossa voimassa olevista.

Or. fr

Tarkistus 220
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikään tämän asetuksen säännös ei 
velvoita jäsenvaltion tuomioistuimia 
tekemään tätä asetusta soveltamalla 
perimykseen liittyvää päätöstä, joka 
koskee elävää puolisoa, kun tällaisia 
vaatimuksia ei ole kyseisen valtion 
kansallisen avioliitto- ja 
perhelainsäädännössä. 

Or. it

Perustelu

Olisi otettava käyttöön säännös, joka turvaa kansalliset vaihtoehdot ja joka vastaisi 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla annetun 
asetuksen (EU) N:o 1259/2010 13 artiklaa. 

Tarkistus 221
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikään tämän asetuksen säännös ei 
velvoita jäsenvaltion tuomioistuimia 
tunnustamaan tätä asetusta soveltamalla 
toisessa jäsenvaltiossa tehtyä perimykseen 
liittyvää päätöstä, joka koskee elävää 
puolisoa.



PE464.765v02-00 54/65 AM\872403FI.doc

FI

Or. it

Perustelu

Olisi otettava käyttöön säännös, joka turvaa kansalliset vaihtoehdot ja joka vastaisi 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla annetun 
asetuksen (EU) N:o 1259/2010 13 artiklaa. 

Tarkistus 222
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Virallisten asiakirjojen tunnustaminen Virallisten asiakirjojen kiertäminen

Or. fr

Tarkistus 223
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
34 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiossa laaditut viralliset asiakirjat 
on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa, 
ellei niiden pätevyyttä ole riitautettu 
alkuperäjäsenvaltiossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti ja ellei 
tunnustaminen ole vastoin sen 
jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita 
(ordre public), missä tunnustamista 
pyydetään.

Jäsenvaltiossa laaditut perintöasiaa 
koskevat viralliset asiakirjat voivat kiertää 
vapaasti jäsenvaltiosta toiseen ilman, että 
niihin kohdistuu minkäänlaisia 
laillistamismenettelyjä tai vastaavia 
muotoseikkoja. Jollei kohdejäsenvaltion 
määräjäsenvaltion oikeusjärjestyksen
perusteista (ordre public) muuta johdu, 
niillä on toisissa jäsenvaltioissa sama 
muodollinen todistusvoima kuin näiden 
omilla asiakirjoilla muttei kuitenkaan 
enempää kuin alkuperäjäsenvaltioissa.

Or. de
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Tarkistus 224
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiossa laaditut viralliset asiakirjat
on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa, 
ellei niiden pätevyyttä ole riitautettu 
alkuperäjäsenvaltiossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti ja ellei 
tunnustaminen ole vastoin sen jäsenvaltion
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public), missä tunnustamista pyydetään.

Tämän asetuksen asialliseen 
soveltamisalaan kuuluvat viralliset 
asiakirjat kiertävät vapaasti jäsenvaltioissa 
ja niillä on sama todistusvoima kuin niillä 
on tunnustettu olevan niiden 
alkuperäjäsenvaltiossa, ellei 
tunnustaminen ole selvästi vastoin sen
kohdejäsenvaltion oikeusjärjestyksen 
perusteita (ordre public).

Or. fr

Tarkistus 225
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Todistusta voidaan käyttää erityisenä 
todisteena yhteen tai useampaan 
seuraavista tarkoituksista:
(a) sellaisen henkilön oikeuksien 
osoittamiseen, joka nimetään 
todistuksessa oikeudenomistajaksi, ja 
hänen perintöosuutensa osoittamiseen;
(b) tietyn omaisuuden osoittamiseen 
todistuksessa oikeudenomistajaksi 
nimetylle henkilölle tai 
oikeudenomistajiksi nimetyille 
henkilöille;
(c) valtuutuksen osoittamiseen 
todistuksessa nimetylle henkilölle 
testamentin toimeenpanoa tai pesänhoitoa 
varten.
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Or. de

Tarkistus 226
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppalaisen perintötodistuksen 
käyttäminen ei ole pakollista. Todistus ei 
korvaa kansallisia menettelyjä. 
Todistuksen vaikutukset on tunnustettava 
kuitenkin myös siinä jäsenvaltiossa, jonka 
viranomaiset ovat sen tämän luvun 
nojalla antaneet.

(2) Eurooppalainen perintötodistus 
laaditaan asianosaisten pyynnöstä 
tapauksissa, joihin liittyy rajat ylittävä 
ulottuvuus, ja sen avulla voidaan 
toteuttaa perintöön liittyvät oikeudet 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Jos eurooppalainen perintötodistus 
annetaan, se korvaa sisäisen todistuksen, 
ja sen vaikutukset tunnustetaan myös 
jäsenvaltiossa, jonka viranomaiset ovat 
antaneet sen tämän luvun mukaisesti.

Or. ro

Perustelu

On viitattava selvästi tilanteisiin, joissa eurooppalaisen perintötodistuksen antaminen on 
tarpeen. Jos rajat ylittävää ulottuvuutta ei ole, sovelletaan edelleen kansallista menettelyä.

Tarkistus 227
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Kaikissa muissa tapauksissa 
annetaan kansallinen perintötodistus 
soveltaen asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä.

Or. ro



AM\872403FI.doc 57/65 PE464.765v02-00

FI

Perustelu

Katso tarkistuksen 5 perustelu.

Tarkistus 228
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Todistus annetaan sellaisen henkilön 
hakemuksesta, jonka on todistettava
asemansa perillisenä tai testamentinsaajana 
taikka valtuutensa testamentin 
toimeenpanijana tai ulkopuolisena 
pesänhoitajana.

(1) Todistus annetaan sellaisen henkilön 
hakemuksesta, jolla on perusteltu intressi 
todistaa asemansa perillisenä tai 
testamentinsaajana taikka valtuutensa 
testamentin toimeenpanijana tai 
ulkopuolisena pesänhoitajana

Or. ro

Perustelu

Eurooppalainen perintötodistus on valinnainen. Siitä seuraa, ettei sen anomisesta voida tehdä 
pakollista. Hakijalla on oltava perusteltu intressi perillisen tai testamentinsaajan tms. 
ominaisuudessa.

Tarkistus 229
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot perinnönjättäjästä: sukunimi, 
etunimet, sukupuoli, siviilisääty, 
kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus,
viimeisen asuinpaikan osoite, kuolinaika ja 
-paikka;

(a) tiedot perinnönjättäjästä: sukunimi, 
etunimet, sukupuoli, siviilisääty, 
kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus,
vakituisen asuinpaikan osoite
perinnönjättäjän kuollessa, kuolinaika ja
-paikka, syntymäaika ja -paikka;

Or. de
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Tarkistus 230
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Hakijan on todistettava tietojen 
paikkansapitävyys luotettavin asiakirjoin.
Jos tällaisia asiakirjoja ei voida esittää tai 
niiden esittäminen on kohtuuttoman
vaikeaa, hyväksytään muita 
todistuskeinoja.

(2) Hakijan on todistettava asiaa koskevien
tietojen paikkansapitävyys alkuperäisin
asiakirjoin. Jos tällaisia asiakirjoja ei voida 
esittää tai niiden esittäminen on 
kohtuuttoman vaikeaa, hyväksytään muita 
todistuskeinoja.

Or. ro

Perustelu

Todisteet on annettava alkuperäisen asiakirjan avulla. Virallinen asiakirja on erilainen 
asiakirja.

Tarkistus 231
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen tuomioistuimen on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
annettujen tietojen todenperäisyyden 
varmistamiseksi. Jos se on kansallisen 
oikeuden mukaan mahdollista, 
tuomioistuimen on vaadittava, että tiedot 
annetaan valan nojalla.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
annettujen tietojen todenperäisyyden 
varmistamiseksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on vaadittava näiden 
tietojen antamista valan tai vakuutuksen 
nojalla tai muussa virallisessa muodossa,
jos se on viranomaisen kansallisen 
oikeuden mukaan mahdollista. Lisäksi 
viranomainen voi käyttää apunaan muita 
valtion oman lainsäädännön mukaan 
toimivaltaisia elimiä.

Or. de
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Tarkistus 232
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen perintötodistus on 
annettava käyttämällä liitteessä II olevaa 
vakiolomaketta.

1. Todistus on annettava käyttämällä 
liitteessä II olevaa vakiolomaketta ja 
toimivaltaisen viranomaisten 
lainsäädännön mukaan maan oman 
perintötodistuksen perusteella ja 
yhteydessä siihen.

Or. de

Tarkistus 233
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
eurooppalaisen perintötodistuksen 
sisältöä koskevat pakolliset säännöt, 
mutta jäsenvaltiot voivat lisätä sallittuun 
vähimmäissisältöön muita osia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. ro

Perustelu

Koska eurooppalainen perintötodistus korvaa kansallisen todistuksen ja koska EU:n 
jäsenvaltioiden lait poikkeavat kansallisten perintötodistusten suhteen, eurooppalaisen 
perintötodistuksen pitää sisältää sekä vähimmäismäärä eurooppalaisia osia että tiettyjä 
pakollisia eurooppalaisia osia, ja se voi sisältää lisäosia kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 234
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot perinnönjättäjästä: sukunimi, 
etunimet, sukupuoli, siviilisääty, 
kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus,
viimeisen asuinpaikan osoite, kuolinaika ja 
-paikka;

(b) tiedot perinnönjättäjästä: sukunimi, 
etunimet, sukupuoli, siviilisääty, 
kansalaisuus, mahdollinen henkilötunnus,
asuinpaikan osoite perinnönjättäjän 
kuollessa, kuolinaika ja -paikka, 
syntymäaika ja -paikka;

Or. de

Tarkistus 235
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) jos perillisiä on useita, kullekin tuleva 
perintöosa, ja tarvittaessa luettelo kullekin 
perilliselle tulevasta omaisuudesta tai 
oikeuksista;

(h) jos perillisiä on useita, kullekin tuleva 
perintöosa, ja tarvittaessa luettelo kullekin 
perilliselle tulevasta omaisuudesta;

Or. de

Tarkistus 236
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) luettelo testamentinsaajille perimykseen 
sovellettavan lain nojalla tulevasta 
omaisuudesta tai oikeuksista;

(i) luettelo testamentinsaajille perimykseen 
sovellettavan lain nojalla tulevasta 
omaisuudesta;

Or. de
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Tarkistus 237
Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) tarvittaessa kopio perinnönjättäjän 
viimeisestä tahdosta ja testamentista.

Or. en

Tarkistus 238
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio vaatii muita 
muotoseikkoja kiinteän jäämistön 
omistusoikeuden tai muiden 
esineoikeuksien siirtämiseksi tai jos nämä 
oikeudet on rekisteröitävä julkisesti, 
eurooppalaisessa perintötodistuksessa 
osoitetaan nimenomaisesti nämä 
muotoseikat ja kansalaisten toimien 
helpottamiseksi heidät ohjataan e-justice-
verkkosivustolle, jolla esitetään tekniset 
yksityiskohdat.
Tällaisia muita muotoseikkoja 
edellyttävien jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle kaikki asiaan liittyvät tiedot, 
jotta ne voidaan esittää e-justice-
verkkosivustolla ja julkistaa. 

Or. it

Tarkistus 239
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Henkilö, joka suorittaa maksun tai 
luovuttaa omaisuutta todistuksen 
haltijalle, jolla on todistuksen perusteella 
lupa toteuttaa tällaisia oikeustoimia, on
vapautettava vastuusta, paitsi jos hän tiesi, 
että todistuksen sisältö ei vastaa 
todellisuutta.

3. Henkilö, joka suorittaa palveluja 
todistuksessa mainitulle edunsaajalle, on 
vapautettava vastuusta, paitsi jos hän tiesi, 
että todistuksen sisältö ei vastaa 
todellisuutta

Or. de

Tarkistus 240
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Todistus on pätevä asiakirja, jonka 
perusteella perintönä saatu omaisuus
voidaan merkitä rekistereihin tai muuttaa
rekisterimerkintöjä omaisuuden 
sijaintijäsenvaltion julkisissa rekistereissä.
Merkintöjen muuttaminen tapahtuu sen 
jäsenvaltion laissa säädetyllä tavalla, jonka 
alaisuudessa rekisteriä pidetään, ja sillä on 
kyseisessä laissa säädetyt 
oikeusvaikutukset.

5. Todistus on pohja, jonka perusteella 
perintönä saatua omaisuutta koskevat 
tiedot voidaan merkitä tai muuttaa 
omaisuuden sijaintijäsenvaltion julkisiin 
rekistereihin. Merkintöjen muuttaminen 
tapahtuu sen jäsenvaltion laissa säädetyllä 
tavalla, jonka alaisuudessa rekisteriä 
pidetään, ja sillä on kyseisessä laissa 
säädetyt oikeusvaikutukset.

Or. de

Tarkistus 241
Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden tuomioistuimille on 
annettava yleistä etua koskevien seikkojen 
perusteella mahdollisuus soveltaa 
oikeusjärjestyksen perusteisiin perustuvaa 
poikkeusta kieltäytyäkseen jossakin 
toisessa jäsenvaltioissa laaditun 
eurooppalaisen perintötodistuksen 
tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta.

Or. it

Perustelu

Tämä säännös on lisättävä, jotta kohta vastaisi johdanto-osan 24 kappaletta, joka vaikuttaa 
tarjoavan mahdollisuuden kieltäytyä tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta myös 
eurooppalaisen perintötodistuksen suhteen.

Tarkistus 242
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä koskevien kahden- tai 
monenvälisten yleissopimusten 
soveltamiseen, joiden sopimuspuoli yksi 
tai useampi jäsenvaltio on tätä asetusta 
annettaessa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 307 
artiklan mukaisia jäsenvaltioiden 
velvoitteita.

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten 
kahden- tai monenvälisten yleissopimusten 
soveltamiseen, joiden osapuolena on tätä 
asetusta annettaessa yksi tai useampi 
jäsenvaltio ja jotka koskevat tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
asioita.

Or. en

Tarkistus 243
Tadeusz Zwiefka
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Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla

Tuomioistuimelle tai viranomaiselle 
annettavat tiedot

1. Määritettäessä jäämistöön kuuluvan 
sellaisen kiinteän omaisuuden 
oikeudellista asemaa, joka sijaitsee 
jossakin muussa valtiossa kuin tämän 
asetuksen II luvun säännösten mukaisesti 
toimivallan omaavan tuomioistuimen 
valtiossa tai jonkin muun perimystä 
käsittelevän viranomaisen valtiossa, 
tuomioistuimen tai viranomaisen on 
otettava huomioon sen paikan 
kiinteistörekisterin tiedot, jossa omaisuus 
on rekisteröity.
2. Tätä artiklaa sovellettaessa jäsenvaltion 
on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
toimitettava toisen jäsenvaltion 
tuomioistuimille ja muille viranomaisille 
kiinteistörekisterin tiedot, jos tällaiset 
tiedot voidaan esittää perimysmenettelyä 
varten kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 244
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos perinnönjättäjä on ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää nimennyt 
perimykseensä sovellettavan lain, 
nimeämistä on pidettävä pätevänä, jos se 
täyttää 17 artiklassa luetellut ehdot.

2. Jos perinnönjättäjä on ennen tämän 
asetuksen voimaantulopäivää, mukaan 
lukien voimaantuloa edeltänyt ajanjakso,
nimennyt perimykseensä sovellettavan 
lain, nimeämistä on pidettävä myös silloin
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pätevänä, jos se täyttää 17 artiklassa 
luetellut ehdot.

Or. de

Perustelu

Kaiken varalta ja väärinymmärrysten välttämiseksi on selvitettävä, että sääntely koskee myös 
asetuksen voimaantuloa edeltänyttä ajanjaksoa.

Tarkistus 245
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos perintösopimuksen osapuolet ovat 
ennen tämän asetuksen soveltamispäivää
nimenneet perintösopimukseen 
sovellettavan lain, nimeämistä on pidettävä 
pätevänä, jos se täyttää 18 artiklassa 
luetellut ehdot.

3. Jos perintösopimuksen asianosaiset ovat 
ennen tämän asetuksen
voimaantulopäivää, mukaan lukien 
voimaantuloa edeltänyt ajanjakso,
nimenneet perintösopimukseen 
sovellettavan lain, nimeämistä on pidettävä
myös silloin pätevänä, jos se täyttää 
18 artiklassa luetellut ehdot.

Or. de


