
PR\858633FI.doc PE441.200v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2009/0157(COD)

23.2.2011

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, 
sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen 
käyttöönotosta
(KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Kurt Lechner



PE441.200v02-00 2/63 PR\858633FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, 
sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen 
käyttöönotosta
(KOM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0154),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 61 artiklan 
c alakohdan ja 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0236/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 81 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 44, 11.2.2011, s. 148.
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Tarkistus 1

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 siirtymiseen, 
olipa kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen omaisuuden siirtäminen tai 
omaisuuden lakisääteinen periytyminen.

Or. de

Tarkistus 2

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). 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 perimykseen sovellettavassa 

(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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laissa. 

Or. de

Tarkistus 3

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) 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 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämän asetuksen olisi katettava 
perimykseen sovellettavassa laissa 
säädetty aineellista tai aineetonta 
omaisuutta koskevan esineoikeuden 
saantotapa. Soveltamisalan ulkopuolelle 
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olisi jätettävä samoin sijaintivaltion 
lainsäädännön piiriin kuuluvat 
merkitsemiset julkiseen rekisteriin, 
mainittujen oikeuksien 
julkivarmistaminen sekä merkintöjen 
vaikutukset tai merkitsemättä jättämisen 
vaikutukset.

Or. de

Tarkistus 5

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 sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilla, jossa perinnönjättäjällä 
oli tavanomainen asuinpaikka, on 
toimivalta perimykseen riitautetuissa ja 
riidattomissa menettelyissä 
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 tietyin 
edellytyksin siirtää asian sen valtion 
tuomioistuimeen, jonka kansalainen 
perinnönjättäjä oli, tai tämän asetuksen 
nojalla eurooppalaisen perintötodistuksen 
antamisessa toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jos kyseisellä 
tuomioistuimella tai viranomaisella on 
paremmat edellytykset asian käsittelyyn.

Or. de
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun määritetään, mikä on 
perinnönjättäjän tavanomaisen oleskelun 
keskipiste, olisi otettava huomioon hänen 
elämäntilanteensa hänen kuollessaan 
sekä kuolemaa edeltäneet vuodet, 
erityisesti oleskelujen kesto ja 
säännönmukaisuus, niiden olosuhteet ja 
perusteet. 

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voitaisiin helpottaa niiden 
perillisten ja testamentinsaajien elämää, 
jotka asuvat jossakin muussa jäsenvaltiossa 
kuin siinä, jonka tuomioistuimet ovat 
toimivaltaisia käsittelemään perintöasian, 
asetuksessa olisi annettava heille lupa 
tehdä ilmoitus perinnön vastaanottamisesta 
tai perinnöstä luopumisesta 
asuinpaikassaan säädetyssä muodossa, 
tarvittaessa kyseisen valtion 
tuomioistuimessa.

(14) Jotta voitaisiin helpottaa niiden 
perillisten ja testamentinsaajien elämää, 
jotka asuvat jossakin muussa jäsenvaltiossa 
kuin siinä, jonka tuomioistuimet ovat 
toimivaltaisia käsittelemään perintöasian, 
asetuksessa olisi lisäksi annettava heille 
lupa tehdä ilmoitus perinnön 
vastaanottamisesta tai perinnöstä 
luopumisesta asuinpaikassaan säädetyssä 
muodossa, tarvittaessa kyseisen valtion 
tuomioistuimessa.

Or. de
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Perintöstatuutin ja esinestatuutin 
limittäisyyden vuoksi asetuksessa olisi 
säädettävä, että omaisuuden 
sijaintijäsenvaltion tuomioistuimilla on 
poikkeuksellinen toimivalta, jos kyseisen 
jäsenvaltion laki edellyttää kyseisten 
tuomioistuinten toteutettavan 
esineoikeudellisia toimenpiteitä, jotka 
liittyvät omaisuuden luovutukseen ja sen 
merkitsemiseen kiinteistörekistereihin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tällä asetuksella olisi lisättävä 
kansalaisten mahdollisuutta järjestää 
perimyksensä ennakolta antamalla heille 
mahdollisuus valita sovellettava laki. 
Valintaa olisi säänneltävä tiukasti, jotta 
perillisten ja testamentinsaajien oikeutetut 
odotukset voitaisiin ottaa huomioon.

(18) Tällä asetuksella olisi lisättävä 
kansalaisten mahdollisuutta järjestää 
perimyksensä ennakolta antamalla heille 
mahdollisuus valita sovellettava laki. 
Valintaa olisi säänneltävä tiukasti, jotta 
perillisten ja testamentinsaajien oikeutetut 
odotukset voitaisiin ottaa huomioon. Favor 
testamenti -periaatteen mukaisesti
henkilön olisi voitava valita, että hänen 
perimykseensä sovelletaan sen valtion 
lakia, jonka kansalainen hän on valintaa 
tehdessään tai kuollessaan. Jos henkilö 
on usean valtion kansalainen, hänen olisi 
voitava tehdä valinta näiden välillä. 
Valinnan olisi oltava riittävän selvä, ja 
siihen olisi sovellettava yleisesti 
hyväksyttyjä tulkintaperusteita. 

Or. de
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Tarkistus 10

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, yleissopimus on 
muodoltaan pätevä ja sen määräyksiä 
sovelletaan sen soveltamisalalla. Tähän 
asetukseen olisi kuitenkin sisällytettävä 
täydentäviä säännöksiä perimystä 
koskevien määräysten muodollisesta 
pätevyydestä, perintösopimus mukaan 
lukien.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Asetukseen olisi sisällytettävä 
täydentäviä säännöksiä 
testamentintekokelpoisuuteen 
sovellettavasta oikeudesta.

Or. de
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Tarkistus 12

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) Perintösopimusten pätevyys ja niistä 
johtuvat oikeudet olisi tunnustettava 
jäsenvaltioissa. Perimykseen sovellettavan 
lain olisi myös perintösopimuksen 
yhteydessä määräydyttävä kunkin 
perinnönjättäjän osalta erikseen tämän 
asetuksen asianmukaisten säännösten 
mukaisesti. Aineellista pätevyyttä, 
sitovuutta ja muut, yksittäistä 
perintösopimusta koskevat oikeudelliset 
kysymykset on käsiteltävä erikseen. 
Kyseisiä säännöksiä on sovellettava 
vastaavasti keskinäisiin testamentteihin, 
jos tämä tulee kysymykseen.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kiinteän tai rekisteriin merkityn 
jäämistön osalta pitäisi jättää ennalleen 
jäämistön sijaintipaikkaa koskevat 
säädökset, jotka liittyvät esineoikeuksien 
perusteisiin tai siirtymiseen tai niiden 
merkitsemiseen rekisteriin. 

Or. de



PR\858633FI.doc 13/63 PE441.200v02-00

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jos toisen valtion oikeusnormien 
soveltaminen nojautuu sovellettavan lain 
valintaan, on kansainvälisen 
yksityisoikeuden mukaisesti sovellettava 
ainoastaan kyseisen valtion 
esineoikeudellisia säännöksiä. Muissa 
tapauksissa olisi sovellettava kyseisen 
valtion kansainvälisen yksityisoikeuden 
säädöksiä niiltä osin, kuin niissä viitataan 
jäsenvaltion oikeuteen. Jäsenvaltion on 
sovellettava esineoikeuttaan.

Or. de

Tarkistus 15

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 

(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 
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erityisesti sen 21 artiklaa, jossa kielletään 
kaikenlainen syrjintä.

perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 
21 artiklaa, jossa kielletään kaikenlainen 
syrjintä. Lakiosaa koskevan oikeuden 
erojen ei yleensä pitäisi tehdä oikeutetuksi 
kieltäytymistä toisen jäsenvaltion 
oikeuden soveltamisesta.

Or. de

Tarkistus 16

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 vapaa kiertäminen ja 
täytäntöönpano. Virallisia asiakirjoja ei 
voida kuitenkaan rinnastaa tunnustamisen 
osalta tuomioistuinten päätöksiin. 
Virallisilla asiakirjoilla olisi oltava 
alkuperämaan ja määrämaan määräysten 
rajoissa sisältönsä puolesta sama 
todistusvoima, ja asiakirjojen oletetaan 
olevan päteviä. Asiakirjojen pätevyys 
voidaan riitauttaa. Asiakirjan perustana 
olevaan oikeustoimeen sovelletaan 
kansainvälistä yksityisoikeutta ja esitettyä 
perintöstatuuttia.

Or. de
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Tarkistus 17

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 elin, 
jolla on toimivalta sen antamiseen. 
Kyseisenä elimenä ei voi toimia 
tuomioistuin, viranomainen, notaari tai 
muu vastaava. Jäsenvaltioiden on 
määrättävä elimet, joiden tuomioistuimet 
ovat toimivaltaisia tämän asetuksen 
säännöksen mukaisesti; tähän pitäisi 
sisältyä toimivalta siirtää asia sen 
käsittelyyn paremmin soveltuvalle 
tuomioistuimelle tai elimelle.
Toissijaisuusperiaatetta noudattaen tämä 
todistus ei korvaisi jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä. Asetuksessa olisi 
täsmennettävä niveltyminen kyseisiin 
menettelyihin.

Or. de
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 
1999/468/EY1mukaisesti.

(30) Tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
koskevien yhtenäisten ehtojen 
varmistamiseksi täytäntöönpanovaltuudet 
olisi siirrettävä komissiolle ja niitä olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä ... 
[päivämäärä] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o …/20111 mukaisesti.

1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 1 EUVL L ...

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta hyväksyä muutoksia tässä 
asetuksessa säädettyihin lomakkeisiin 
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.

(31) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä hyväksyttäessä muutoksia tässä 
asetuksessa säädettyihin lomakkeisiin
täytäntöönpanoasetuksen luonne 
huomioon ottaen.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Koska tämän asetuksen tavoitteita, 
jotka ovat henkilöiden vapaa liikkuvuus, 
Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
järjestää perimyksensä ennakolta 
kansainvälisessä kontekstissa ja perillisten, 
testamentinsaajien ja muiden henkilöiden, 
joilla on siteitä perinnönjättäjään, sekä 
kuolinpesän velkojien oikeuksien 
toteutuminen, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan tämän asetuksen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(33) Koska tämän asetuksen tavoitteita, 
jotka ovat henkilöiden vapaa liikkuvuus, 
Euroopan kansalaisten mahdollisuus 
järjestää perimyksensä ennakolta 
kansainvälisessä kontekstissa ja perillisten, 
testamentinsaajien ja muiden henkilöiden, 
joilla on siteitä perinnönjättäjään, sekä 
kuolinpesän velkojien oikeuksien 
toteutuminen, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan tämän asetuksen laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. de

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnollisten henkilöiden oikeudellinen 
asema sekä perhesuhteet ja muut suhteet, 
joilla on vastaavia vaikutuksia;

(a) luonnollisten henkilöiden oikeudellinen 
asema sekä perhesuhteet ja muut suhteet, 
joilla on näihin suhteisiin sovellettavan 
oikeuden nojalla vastaavia vaikutuksia;

Or. de
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luonnollisten henkilöiden 
oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus 
19 artiklan 2 kohdan c ja d alakohtaa 
lukuun ottamatta;

(b) luonnollisten henkilöiden 
oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus 
19 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 
18 a artiklan soveltamista rajoittamatta;

Or. de

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luonnollisen henkilön katoaminen, 
poissaolo ja oletettu kuolema;

(c) luonnollisen henkilön katoaminen, 
poissaolo ja oletettu kuolema 23 artiklan 
soveltamista rajoittamatta;

Or. de

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aviovarallisuussuhteisiin liittyvät 
kysymykset sekä vaikutuksiltaan 
avioliittoon verrattavien parisuhteiden 
varallisuussuhteisiin liittyvät kysymykset;

(d) aviovarallisuussuhteisiin liittyvät 
kysymykset sekä sellaisten suhteiden
varallisuussuhteisiin, joilla on näihin 
suhteisiin sovellettavan lain mukaan 
avioliittoon verrattavia vaikutuksia, 
liittyvät kysymykset;

Or. de
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) elatusvelvoitteet; (e) elatusvelvoitteet, elleivät ne perustu 
kuolemantapaukseen;

Or. de

Tarkistus 26

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, elinaikana
täytäntöönpantu perimykseen pohjautuva 
lahjoituslupaus, useamman henkilön 
yhteisomistuksessa oleva omaisuus, joka 
siirtyy jälkeen eläville, eläkevakuutukset, 
vakuutussopimukset ja niitä vastaavat 
järjestelyt, rajoittamatta 19 artiklan 
2 kohdan j alakohdan soveltamista;

Or. de

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) yhteisöoikeuteen kuuluvat kysymykset, 
kuten yhtiöiden, yhdistysten ja 
oikeushenkilöiden perustamisasiakirjoihin 
ja yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin 
sisältyvät lausekkeet, joissa määrätään, 
mitä osuuksille tapahtuu yhtiökumppanin 

(g) yhtiöitä, yhdistyksiä ja 
oikeushenkilöitä koskevaan 
lainsäädäntöön kuuluvat kysymykset, 
kuten yhtiöiden, yhdistysten ja 
oikeushenkilöiden perustamisasiakirjoihin 
ja yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin 
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tai jäsenen kuoltua; sisältyvät lausekkeet, joissa määrätään, 
mitä osuuksille tapahtuu yhtiökumppanin 
tai jäsenen kuoltua;

Or. de

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – i alakohta

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. de

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) omaisuutta koskevien esineoikeuksien 
luonne ja tällaisten oikeuksien 

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

Or. de

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määritelmät Määritelmät
(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 
kuolemantapauksen johdosta, olipa 
kyseessä testamenttiin tai 
perintösopimukseen perustuva 
tahdonvaltainen siirtäminen tai omaisuuden 
lakisääteinen periytyminen;

Or. de

Tarkistus 32

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; 
tuomioistuimiin rinnastetaan muut 
viranomaiset, jotka julkisen vallan 
valtuutuksella hoitavat tässä asetuksessa 
säädettyjä tuomioistuinten toimivaltaan 



PE441.200v02-00 22/63 PR\858633FI.doc

FI

kuuluvia tehtäviä;

Or. de

Tarkistus 33

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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 34

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’ samaan tai 
useampaan asiakirjaan sisältyvää kahden 
tai useamman henkilön testamenttia, joka 
perustuu heidän yhteiseen päätökseensä;

Or. de

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

päätös on tehty, sovinto on hyväksytty tai 
tehty taikka virallinen asiakirja laadittu 
tapauskohtaisesti;

Or. de

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’pyynnön vastaanottavalla 
jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa 
päätöksen, sovinnon tai virallisen 
asiakirjan tunnustamista ja/tai
täytäntöönpanoa pyydetään;

(f) ’täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, jossa päätöksen, sovinnon tai 
virallisen asiakirjan tunnustamista, 
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai 
täytäntöönpanoa haetaan;

Or. de

Tarkistus 37

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 
riippumatta siitä, kutsutaanko päätöstä 
tuomioistuinratkaisuksi, tuomioksi, 
määräykseksi tai 
täytäntöönpanomääräykseksi, samoin kuin 
oikeudenkäyntikuluja koskevaa 
tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

Or. de
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’sovinnolla’ perintöasiaa koskevaa 
sovintoa, jonka tuomioistuin on 
hyväksynyt tai joka on tehty 
tuomioistuimessa oikeudenkäynnin 
kuluessa;

Or. de

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta – johdantoteksti

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 40

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 
toimivaltaisen viranomaisen tämän 
asetuksen VI luvun mukaisesti antamaa 
todistusta. 

Or. de
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa
perinnönjättäjällä oli kuollessaan 
asuinpaikka, ovat toimivaltaisia 
perintöasioissa perinnönjättäjän koko 
perinnön osalta.

Or. de

Tarkistus 42

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, voi asianosaisen 
pyynnöstä keskeyttää asian käsittelyn ja 
kehottaa asianosaisia nostamaan kanteen 
sen jäsenvaltion tuomioistuimissa tai 
tarvittaessa 37 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisen viranomaisen luona, jonka 
laki on valittu, jos se katsoo, että kyseisen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla on paremmat 
edellytykset asian käsittelyyn. 

Or. de
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Tarkistus 43

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. Tuomioistuimen, jolle asia on annettu 
käsiteltäväksi edellä olevan 4 artiklan 
mukaisesti, on asetettava asianosaisille
määräaika, jonka kuluessa asia on 
1 kohdan mukaisesti pantava vireille 
jäsenvaltion tuomioistuimissa. Jos asiaa ei 
panna tänä määräaikana viimeksi mainitun 
jäsenvaltion tuomioistuimissa vireille, 
tuomioistuimen, jossa asia on pantu vireille 
4 artiklan mukaisesti, on jatkettava 
toimivaltansa käyttöä.

Or. de

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen jäsenvaltion tuomioistuinten, jonka 
laki on valittu, on kahdeksan viikon 
kuluessa siitä päivästä, jona asia pantiin 
2 kohdan mukaisesti niissä vireille, 
ilmoitettava olevansa toimivaltaisia. 
Tällöin tuomioistuimen, jossa asia on ensin 
pantu vireille, on viipymättä luovuttava 
toimivallastaan. Muussa tapauksessa 
tuomioistuimen, jossa asia on ensin pantu 
vireille, on jatkettava toimivaltansa 
käyttämistä.

3. Sen jäsenvaltion tuomioistuinten, jonka 
laki on valittu, on kolmen kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona asia pantiin 
2 kohdan mukaisesti niissä vireille, 
ilmoitettava olevansa toimivaltaisia. 
Tällöin tuomioistuimen, jossa asia on ensin 
pantu vireille, on viipymättä luovuttava 
toimivallastaan. Muussa tapauksessa 
tuomioistuimen, jossa asia on ensin pantu 
vireille, on jatkettava toimivaltansa 
käyttämistä.

Or. de
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa mainituissa tapauksissa 
toimivalta koskee koko perintöä.

Or. de

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuomioistuimella, jossa oikeudenkäynti on 
vireillä 4, 5 tai 6 artiklan nojalla, on 
toimivalta käsitellä myös vastakanne, jos
vastakanne kuuluu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Tuomioistuimella, jossa oikeudenkäynti on 
vireillä 4, 5 tai 6 artiklan nojalla, on 
toimivalta myös vastakanteen osalta, 
sikäli kuin vastakanne kuuluu tämän 
asetuksen soveltamisalaan.

Or. de

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myös sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, 
missä perillisellä tai testamentinsaajalla on 
asuinpaikka, on toimivalta vastaanottaa 
ilmoituksia, jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista tai joiden tarkoituksena 
on rajoittaa perillisen tai testamentinsaajan 
vastuuta, jos tällaiset ilmoitukset on 
tehtävä tuomioistuimessa. 

Myös sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, 
missä perillisellä tai testamentinsaajalla on 
asuinpaikka, on 4 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisen tuomioistuimen ohella
toimivalta vastaanottaa ilmoituksia, jotka 
koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista tai joiden tarkoituksena 
on rajoittaa perillisen tai testamentinsaajan 
vastuuta, jos tällaiset ilmoitukset on 
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tehtävä tuomioistuimessa. 

Or. de

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla
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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asian vireillepano tuomioistuimessa Asian vireillepano tuomioistuimessa
(b) jos kyseinen asiakirja on annettava 
tiedoksi vastaajalle ennen sen jättämistä 
tuomioistuimeen, ajankohtana, jona 
tiedoksiannosta vastaava viranomainen 
ottaa sen vastaan, edellyttäen, että kantaja 
ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta 
häneltä edellytettyjä toimenpiteitä 
asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen.

(b) jos kyseinen asiakirja on annettava 
tiedoksi ennen sen jättämistä 
tuomioistuimeen, ajankohtana, jona 
tiedoksiannosta vastaava viranomainen 
ottaa sen vastaan, edellyttäen, että kantaja 
ei ole sen jälkeen jättänyt toteuttamatta 
häneltä edellytettyjä toimenpiteitä 
asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen, tai
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Or. de

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ensimmäisen oikeudenkäynnin 
aikana, jos tuomioistuin aloittaa 
oikeudenkäynnin omasta aloitteestaan. 

Or. de

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireille 
pantu kanne koskee asiaa, jossa 
tuomioistuin ei tämän asetuksen mukaan 
ole toimivaltainen, sen on omasta 
aloitteestaan ilmoitettava, ettei sillä ole 
toimivaltaa.

Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa vireille 
pantu perintöasia koskee asiaa, jossa 
tuomioistuin ei tämän asetuksen mukaan 
ole toimivaltainen, sen on omasta 
aloitteestaan ilmoitettava, ettei sillä ole 
toimivaltaa.

Or. de

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa 13 päivänä 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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marraskuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1393/2007 19 artiklan säännöksiä 
sovelletaan 1 kohdan sijasta, jos 
haastehakemus tai muu vastaava asiakirja 
on täytynyt toimittaa jäsenvaltiosta toiseen 
sanotun asetuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asetuksen (EY) N:o 1393/2007 
säännöksiä ei voida soveltaa, sovelletaan 
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa Haagissa 
15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn 
yleissopimuksen 15 artiklaa, jos 
haastehakemus tai vastaava asiakirja on 
täytynyt toimittaa ulkomaille mainitun
yleissopimuksen mukaisesti.

3. Jos asetusta (EY) N:o 1393/2007 ei 
voida soveltaa, sovelletaan 
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa Haagissa 
15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn 
yleissopimuksen 15 artiklaa, jos 
haastehakemus tai vastaava asiakirja on 
täytynyt toimittaa ulkomaille tämän
yleissopimuksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa kanteiden 
katsotaan liittyvän toisiinsa silloin, kun 
niiden välillä on niin läheinen yhteys, että 
kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen 
yhdessä näyttää tarpeelliselta, jotta 
kanteiden ratkaiseminen erillään ei johtaisi 
ristiriitaisiin ratkaisuihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 55

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 
lakia, jonka kansalainen hän on 
sovellettavaa lakia valittaessa. 
Sovellettava lainvalinta tulee voimaan 
myös siinä tapauksessa, jos henkilö on 
kuollessaan sen valtion kansalainen, 
jonka laki on valittu.

Or. de

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Perimykseen sovellettava lainvalinta on
tehtävä testamentilla.

Or. de

Perustelu
Lainlaadinnasta on poistettava sana "nimenomainen" (17 artikla – 2 kohta). Sovellettava 
lainvalinta on tahdonilmaisu, johon on sovellettava yleisesti hyväksyttyjä tulkintaperusteita. 
Perintöoikeuden yleisenä periaatteena on, perinnönjättäjän tahtoa on noudatettava 
mahdollisimman tarkasti (favor testamenti).
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sovellettavan lain valinnut haluaa 
muuttaa valintaa tai peruuttaa sen, 
muutoksen tai peruutuksen on täytettävä 
testamentin muuttamiseen tai 
peruuttamiseen sovellettavat muotoa 
koskevat ehdot. 

4. Jos sovellettavan lain valinnut haluaa 
muuttaa valintaa tai peruuttaa sen, 
sovelletaan 2 ja 3 kohtaa soveltuvin osin.

Or. de

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilön perimystä koskevaan 
sopimukseen sovelletaan lakia, jota tämän 
asetuksen nojalla olisi sovellettu kyseisen 
henkilön perimykseen, jos hän olisi 
kuollut sinä päivänä, jona sopimus 
tehtiin. Jos sopimus ei ole kyseisen lain 
mukaan pätevä, sen pätevyys kuitenkin 
hyväksytään, jos se on pätevä sen lain 
mukaan, jota tämän asetuksen nojalla 
sovelletaan perimykseen henkilön 
kuollessa. Sopimukseen sovelletaan 
silloin tätä viimeksi mainittua lakia.

1. Henkilön perimystä koskevaan 
sopimukseen sovelletaan lakia, jota tämän 
asetuksen nojalla olisi sovellettu kyseisen 
henkilön perimykseen, jos perintötilanne 
olisi alkanut perintösopimusta tehtäessä.

Or. de

Perustelu

18 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas lause perustuvat favor testamenti -periaatteeseen. 
Perimystä koskevassa sopimuksessa on kyse useamman asianosaisen välisistä 
sopimussuhteista sopimuksenteon hetkellä hypoteettisesti voimassaolevan lain perusteella. 
Tätä perustetta ei pidä voida muuttaa pelkästään yhden asianosaisen perintöstatuutin 
muuttumisen vuoksi. Tästä syystä kaksi viimeistä lausetta on poistettava.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Useamman henkilön perimystä koskeva 
sopimus ei ole aineellisesti pätevä, ellei 
pätevyys ole hyväksyttävä sen lain 
mukaan, jota 16 artiklan mukaisesti olisi 
sovellettu perimykseen, jos joku kyseisistä 
henkilöistä olisi kuollut sinä päivänä, 
jona sopimus tehtiin. Jos sopimus on 
pätevä kyseisistä henkilöistä vain yhden 
perimykseen sovellettavan lain 
mukaisesti, on sovellettava kyseistä lakia. 
Jos sopimus on pätevä kyseisistä 
henkilöistä useamman perimykseen 
sovellettavan lain mukaisesti, 
sopimukseen on sovellettava sen maan
lakia, johon sillä on läheisimmät yhteydet.

2. Useamman henkilön perimystä 
koskevaan sopimukseen sovelletaan lakia, 
jota tämän asetuksen nojalla olisi 
sovellettu kaikkien asianosaisten 
henkilöiden kyseiseen perimykseen, jos 
perintötilanne olisi alkanut perimystä 
koskevaa sopimusta tehtäessä. Jos
perimystä koskevaan sopimukseen 
sovelletaan tämän jälkeen useampaa kuin 
yhtä lakia ensimmäisen lauseen 
mukaisesti ja sopimus hyväksytään vain 
yhden tällaisen lain perusteella, 
sopimukseen sovelletaan tätä lakia. Jos 
perimystä koskeva sopimus hyväksytään 
useammassa kuin yhdessä laissa, siihen
sovelletaan sen maan lakia, johon sillä on 
läheisimmät yhteydet.

Or. de

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimuspuolet voivat nimetä 
sopimukseensa sovellettavaksi laiksi lain, 
jonka henkilö, jonka perimyksestä on 
kyse, tai joku henkilöistä, joiden 
perimyksestä on kyse, olisi voinut 
17 artiklan nojalla valita.

3. Asianosaiset voivat nimetä 
sopimukseensa sovellettavaksi laiksi lain, 
jonka joku henkilöistä, joiden perimyksestä 
on kyse, olisi voinut 17 artiklan nojalla 
valita edellyttäen, että kyseisessä laissa 
hyväksytään perimystä koskevat 
sopimukset.

Or. de
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Tarkistus 61

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 oleva 1, 2 ja 3 kohta koskee
ainoastaan testamentin perimystä 
koskevaa sopimusta käsittelevää osaa, 
kuten aineellista pätevyyttä, sitovuuden 
tapaa ja laajuutta, tulkintaa sekä 
sopimuksen purkamista ja siitä 
luopumista.

Or. de

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämä artikla koskee keskinäisiä 
testamentteja soveltuvin osin. 

Or. de

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Testamentintekokelpoisuus

1. Testamentin tekijä voi tehdä 
testamentin, jos hän voi tehdä testamentin
a) sen lain mukaan, jota olisi sovellettu 
perimykseen, jos hän olisi kuollut sinä 
päivänä, jona testamentti tehtiin, tai
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b) tämän asetuksen mukaisesti 
perimykseen hänen kuollessaan 
sovellettavan lain nojalla.
2. 1 kohta koskee soveltuvin osin 
testamentin muuttamista ja peruuttamista 
sekä perintösopimuksesta luopumista.

Or. de

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Testamentin muodollinen pätevyys

1. Testamentti on muodoltaan pätevä, jos 
se
a) olisi muodoltaan pätevä sen lain 
mukaan, jota olisi sovellettu perimykseen, 
jos testamentin tekijä olisi kuollut sinä 
päivänä, jona testamentti tehtiin, tai
b) on muodoltaan pätevä tämän asetuksen 
mukaisesti perimykseen testamentin 
tekijän kuollessa sovellettavan lain 
nojalla.
2. 1 kohta koskee soveltuvin osin 
testamentin muuttamista ja peruuttamista 
sekä perintösopimuksesta luopumista.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että muodoltaan päteväksi laadittu testamentti ei muutu pätemättömäksi 
statuutin muuttumisen perusteella ja että perintösopimuksia koskeva muotokysymys 
selvitetään.
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Tarkistus 65

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 lopullisesti 
oikeudenomistajille.

Or. de

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perillisten ja testamentinsaajien oikeus
perintöön, mukaan lukien jälkeen elävän 
puolison oikeudet perintöön, kyseisten 
henkilöiden perintöosuuksien 
määrittäminen, perinnönjättäjän heille 
jättämät velvoitteet sekä muut 
perinnönjättäjän kuolemasta johtuvat 
perintöä koskevat oikeudet;

(b) perillisten ja testamentinsaajien 
edellytykset perintöön, mukaan lukien 
jälkeen elävän puolison tai elinkumppanin
oikeudet perintöön, kyseisten henkilöiden 
perintöosuuksien määrittäminen, 
perinnönjättäjän heille jättämät velvoitteet,
muut perinnönjättäjän kuolemasta johtuvat 
perintöä koskevat oikeudet sekä 
perinnöstä luopuminen;

Or. de

Tarkistus 67

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 

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

jotka koskevat perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamista tai 
niistä luopumista, sekä perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamisen 
tai niistä luopumisen vaikutukset 
rajoittamatta 20 a artiklan soveltamista;

Or. de

Tarkistus 68

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) perillisten, testamentin 
toimeenpanijoiden ja muiden kuolinpesää 
hoitavien toimitsijoiden valtuutukset, 
erityisesti omaisuuden myyntiä tai 
velkojen maksua koskevat valtuutukset; 

Or. de

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) vapaaosa, lakiosat ja muut rajoitukset 
henkilön vapauteen määrätä jäämistöstään, 
mukaan lukien oikeusviranomaisten tai 
muun viranomaisen jäämistöstä 
pidättämät jako-osuudet perinnönjättäjän 
omaisten hyväksi;

(i) vapaaosa, lakiosat ja muut rajoitukset 
henkilön vapauteen määrätä jäämistöstään, 
mukaan lukien jäämistöstä pidätetyt jako-
osuudet perinnönjättäjän omaisten hyväksi 
sekä lakiosasta luopuminen;

Or. de
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) testamentin pätevyys, tulkinta, 
muuttaminen ja peruuttaminen, lukuun 
ottamatta sen muodollista pätevyyttä;

(k) testamentin aineellinen pätevyys, 
tulkinta, muuttaminen ja peruuttaminen 
rajoittamatta18 a ja 18 b artiklan 
soveltamista ja

Or. de

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) perinnönjako. (l) perinnönjako rajoittamatta 
20 a artiklan soveltamista.

Or. de

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perinnön tai testamenttilahjoituksen 
vastaanottaminen tai niistä luopuminen
taikka ilmoitus, jonka tarkoituksena on 
rajoittaa perillisen tai testamentinsaajan 
vastuuta, on pätevä, jos se on sen valtion 
lain mukainen, jossa kyseisen perillisen tai 
kyseisen testamentinsaajan asuinpaikka on, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 artiklan soveltamista. 

Ilmoitus perinnön tai 
testamenttilahjoituksen vastaanottamisesta
tai niistä luopumisesta taikka ilmoitus, 
jonka tarkoituksena on rajoittaa perillisen 
tai testamentinsaajan vastuuta, on 
muodoltaan pätevä, jos se on perimykseen 
sovellettavan lain vaatimusten ja sen 
valtion lain mukainen, jossa kyseisen 
perillisen tai kyseisen testamentinsaajan 
asuinpaikka on. 
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Or. de

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Omaisuuden sijaintipaikan laki

Tämä asetus ei koske valtion, jossa kiinteä 
tai julkiseen rekisteriin merkitty omaisuus 
sijaitsee, sellaisen lain soveltamista, joka 
koskee tällaisen jäämistöön kuuluvan 
omaisuuden tai muun esineoikeuden 
hankkimista tai siirtämistä tai 
merkitsemistä julkiseen rekisteriin.

Or. de

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Omaisuuden sijaintipaikan laki

Tämä asetus ei koske valtion, jossa kiinteä 
tai julkiseen rekisteriin merkitty omaisuus 
sijaitsee, sellaisen lain soveltamista, joka 
koskee tällaisen jäämistöön kuuluvan 
omaisuuden tai muun esineoikeuden 
hankkimista tai siirtämistä tai sen 
merkitsemistä julkiseen rekisteriin, ja vain 
niiltä osin kuin hankinta- tai 
siirtoasiakirja tai tuomioistuimen päätös 
on konstruktiivinen oikeuksien 
omistamisen kannalta.

Or. de
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Tarkistus 75

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 valtion lakia, 
sovelletaan kyseisessä valtiossa voimassa 
olevia oikeussääntöjä kansainvälisen 
yksityisoikeuden oikeussääntöjä lukuun 
ottamatta, paitsi sellaisia kansainvälisen 
yksityisoikeuden oikeussääntöjä, jotka 
koskevat joko kokonaan tai osittain
jäsenvaltion lakia.

Or. de

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaan määräytyvän 
lain säännöstä voidaan olla soveltamatta 
ainoastaan, jos sen soveltaminen on vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
(ordre public) perusteita. 

1. Valtion tämän asetuksen mukaan 
määräytyvän lain säännöstä voidaan olla 
soveltamatta ainoastaan, jos sen 
soveltaminen on selkeästi vastoin 
tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen 
(ordre public) perusteita.

Or. de
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Tarkistus 77

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 
sen lakiosaa koskevat säännöt poikkeavat 
tuomioistuinvaltiossa voimassa olevista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Esittelijä pitää 27 artiklan 2 kohdan muotoilua tarpeettomana ja ehdottaa näiden ajatusten 
huomioimista 27 artiklassa.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Virallisten asiakirjojen tunnustaminen Viralliset asiakirjat

Or. de

Tarkistus 79

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

Jäsenvaltiossa laadittuja perintöasiaa 
koskevia virallisia asiakirjoja voidaan 
siirtää vapaasti jäsenvaltiosta toiseen 
ilman, että niihin kohdistuu 
minkäänlaisia laillistamismenettelyjä tai 
vastaavia muotoseikkoja. Nämä asiakirjat 
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oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public), missä tunnustamista pyydetään. 

eivät ole muissa jäsenvaltiossa 
alkuperäjäsenvaltioon verrattuna 
kuitenkaan yhtä päteviä kuin niissä 
laaditut asiakirjat, ellei niiden pätevyyttä 
ole riitautettu ja ellei tunnustaminen ole 
selkeästi vastoin kohdejäsenvaltion
oikeusjärjestyksen perusteita (ordre 
public).

Or. de

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön 
eurooppalainen perintötodistus, joka on
todiste perillisen ja testamentinsaajan 
asemasta sekä testamentin 
toimeenpanijoiden tai ulkopuolisten 
pesänhoitajien valtuuksista. Todistuksen 
antaa tämän luvun nojalla toimivaltainen 
viranomainen tämän asetuksen III luvun
nojalla perimykseen sovellettavan lain 
mukaisesti.

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön rajat 
ylittäviin tapauksiin eurooppalainen 
perintötodistus (jäljempänä todistus), joka 
on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa 
tämän luvun mukaisesti.

(Nimityksen ”todistus” käyttöönottaminen 
koskee koko lakitekstiä; tarkistuksen 
hyväksyminen aiheuttaa teknisiä muutoksia 
koko tekstiin.)

Or. de

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Todistus on tarkoitettu perillisten tai 
testamentinsaajien ja testamentin 
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toimeenpanijoiden tai pesänhoitajien 
käyttöön tilanteissa, joissa heidän on 
todistettava asemansa ja/tai oikeutensa 
perillisenä tai testamentinsaajana ja/tai 
valtuutuksensa testamentin 
toimeenpanijana tai pesänhoitajana 
III luvun mukaisesti sovellettavan lain 
nojalla toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat myöntäneet todistuksen 
tämän luvun nojalla.

Or. de

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. 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 
perinnöstä todistuksessa 
oikeudenomistajaksi nimetylle henkilölle 
tai oikeudenomistajiksi nimetyille 
henkilöille;
(c) valtuutuksen osoittamiseen 
todistuksessa nimetylle henkilölle 
testamentin toimeenpanoa tai pesänhoitoa 
varten.

Or. de
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Tarkistus 83

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

Or. de

Tarkistus 84

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, joka tarvitsee todistuksen 
todistaakseen asemansa toisessa valtiossa 
kuin siinä valtiossa, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat sen tämän luvun 
nojalla myöntäneet.

Or. de

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todistuksen antaa sen jäsenvaltion
tuomioistuin, jonka tuomioistuimet ovat 4, 
5 ja 6 artiklan nojalla toimivaltaisia.

2. Todistuksen antaa tuomioistuin tai 
viranomainen, joka on jäsenvaltion 
säännösten mukaan toimivaltainen 
(molemmat jäljempänä toimivaltainen 
viranomainen). 4, 5 ja 6 artiklan 
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säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.
(Nimityksen ”toimivaltainen 
viranomainen” käyttöönottaminen koskee 
koko lakitekstiä; tarkistuksen 
hyväksyminen aiheuttaa teknisiä muutoksia 
koko tekstiin.)

Or. de

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kyseiset tiedot toimivaltaisista 
viranomaisista niiden antamiseksi 
yleiseen käyttöön.

Or. de

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Perintötodistusta hakevan on 
ilmoitettava liitteessä I olevan mallin 
mukaista lomaketta käyttäen seuraavat 
seikat, jos ne ovat hänen tiedossaan:

1. Todistusta hakevan on ilmoitettava 
liitteessä I olevan mallin mukaista 
lomaketta käyttäen seuraavat seikat, jos ne 
ovat hänen tiedossaan:

Or. de
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Tarkistus 88

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, 
asuinpaikan osoite perinnönjättäjän 
kuollessa, kuolinaika ja -paikka;

Or. de

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) onko perinnönjättäjällä 
avioehtosopimus; jos on, hakemukseen on 
liitettävä avioehtosopimuksen jäljennös;

(e) onko perinnönjättäjällä 
avioehtosopimus tai elinkumppanin 
kanssa laadittu vastaava sopimus; jos on, 
hakemukseen on liitettävä tämän 
sopimuksen jäljennös;

Or. de

Tarkistus 90

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 luotettavin 
asiakirjoin. Jos tällaisia asiakirjoja ei voida 
esittää tai niiden esittäminen on 
kohtuuttoman vaikeaa, hyväksytään muita 
todistuskeinoja.
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Or. de

Tarkistus 91

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. Jos ja sikäli kuin se on 
kansallisen oikeuden mukaan mahdollista, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, että tiedot annetaan valan 
nojalla, valaehtoisesti tai muussa 
vahvistetussa muodossa.

Or. de

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Todistus annetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että 
hakemuksen perusteeksi esitetyt seikat on 
näytetty toteen. Toimivaltaisen 
tuomioistuimen on annettava todistus 
viipymättä.

1. Todistus annetaan ainoastaan, jos 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
hakemuksen perusteeksi esitetyt seikat on 
näytetty toteen. Toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava todistus 
viipymättä.

Or. de
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen tuomioistuimen on 
omasta aloitteestaan suoritettava hakijan 
esittämien tietojen, asiakirjojen ja muiden 
todistuskeinojen pohjalta tarvittavat 
selvitykset tosiseikkojen todentamiseksi ja 
kerättävä asianmukainen lisänäyttö.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on omasta 
aloitteestaan suoritettava hakijan esittämien 
tietojen, asiakirjojen ja muiden 
todistuskeinojen pohjalta tarvittavat 
selvitykset tosiseikkojen todentamiseksi ja 
kerättävä asianmukainen lisänäyttö.

Or. de

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän luvun tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on annettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
tuomioistuimille pääsy erityisesti 
väestörekistereihin ja rekistereihin, joissa 
perimykseen tai perinnönjättäjän perheen 
aviovarallisuussuhteisiin liittyvät 
asiakirjat tai tiedot julkivarmistetaan sekä 
pääsy kiinteistörekistereihin.

3. Tämän luvun tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on annettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille pääsy erityisesti 
väestörekistereihin ja rekistereihin, joissa 
perimykseen tai perinnönjättäjän perheen 
avio-oikeuteen liittyvät asiakirjat tai tiedot 
julkivarmistetaan sekä pääsy 
kiinteistörekistereihin.

Or. de

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Todistuksen antava tuomioistuin voi 
kutsua asianosaiset ja mahdolliset 
pesänhoitajat tai testamentin 

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
kutsua asianosaiset ja mahdolliset 
pesänhoitajat tai testamentin 
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toimeenpanijat oikeuden eteen ja julkaista 
tiedonantoja, joissa mahdollisia muita 
oikeudenomistajia kehotetaan tuomaan 
oikeutensa tiettäväksi.

toimeenpanijat oikeuden eteen ja julkaista 
tiedonantoja, joissa mahdollisia muita 
oikeudenomistajia kehotetaan tuomaan 
oikeutensa tiettäväksi.

Or. de

Tarkistus 96

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.

Or. de

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) todistuksen antava tuomioistuin, 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joiden 
vuoksi kyseinen tuomioistuin pitää itseään 
toimivaltaisena antamaan todistuksen, sekä 
todistuksen antamispäivämäärä;

(a) toimivaltainen viranomainen, 
tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joiden 
vuoksi kyseinen viranomainen pitää 
itseään toimivaltaisena antamaan 
todistuksen, sekä todistuksen 
antamispäivämäärä;

Or. de



PE441.200v02-00 50/63 PR\858633FI.doc

FI

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – b 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, 
asuinpaikan osoite perinnönjättäjän 
kuollessa, kuolinaika ja -paikka;

Or. de

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) perinnönjättäjän mahdolliset 
avioehtosopimukset;

(c) perinnönjättäjän mahdolliset 
avioehtosopimukset tai vastaavat 
sopimukset elinkumppanin kanssa;

Or. de

Tarkistus 100

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 luettelo kullekin perilliselle 
tulevasta omaisuudesta tai oikeuksista; 

Or. de
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 2 kohta voidaan jättää huomioimatta, 
jos se ei ole välttämätön todistuksen 
käyttämiselle siinä tehtävässä, johon 
todistus on tarkoitettu, ja hakija sitä 
pyytää, tai jos sovellettava laki ei edellytä 
sitä, tai jos se ei ole aiheellista.

Or. de

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen perintötodistus on 
tunnustettava täysimääräisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa todisteena perillisten ja 
testamentinsaajien asemasta ja testamentin 
toimeenpanijoiden ja ulkopuolisten 
pesänhoitajien valtuuksista. 

1. Todistus on tunnustettava 
täysimääräisesti kaikissa jäsenvaltioissa 
todisteena perillisten ja testamentinsaajien 
asemasta ja – mikäli se on sovellettavan 
lain mukaista – testamentin 
toimeenpanijoiden ja ulkopuolisten 
pesänhoitajien valtuuksista. 

Or. de

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todistuksen sisällön on kaikissa 
jäsenvaltioissa oletettava vastaavan totuutta 
sen voimassaoloajan. On oletettava, että 
sillä, joka todistuksessa nimetään 

2. Todistuksen sisällön on kaikissa 
jäsenvaltioissa oletettava vastaavan totuutta 
sen voimassaoloajan. On oletettava, että 
sillä, joka todistuksessa nimetään 
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perilliseksi, testamentinsaajaksi, 
testamentin toimeenpanijaksi tai 
pesänhoitajaksi, on oikeus perintöön tai
hallinnointivaltuudet, jotka on mainittu 
todistuksessa, ja että muita ehtoja ja 
rajoituksia ei ole kuin todistuksessa 
mainitut. 

perilliseksi, testamentinsaajaksi, 
testamentin toimeenpanijaksi tai 
pesänhoitajaksi, on tämä ominaisuus tai 
todistuksesta ilmenevät tai sovellettavan 
lain mukaiset hallinnointivaltuudet, ja että 
muita ehtoja ja rajoituksia ei ole kuin 
näistä ilmenevät. 

Or. de

Tarkistus 104

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
todistuksen haltijalle, jolla on todistuksen 
perusteella lupa toteuttaa tällaisia 
oikeustoimia, on vapautettava vastuusta, 
paitsi jos hän tiesi, että todistuksen sisältö 
ei vastaa todellisuutta.

Or. de

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Henkilön, joka on saanut jäämistöön 
kuuluvaa omaisuutta todistuksen haltijalta, 
jolla on todistukseen liitetyn luettelon 
nojalla oikeus hallita omaisuutta, on 
katsottava saaneen omaisuuden henkilöltä, 
jolla on valtuudet hallita omaisuutta, paitsi 
jos hän tiesi, että todistuksen sisältö ei 
vastaa todellisuutta.

4. Henkilön, joka on saanut jäämistöön 
kuuluvaa omaisuutta todistukseen 
merkityltä asianosaiselta, on 2 kohdan 
soveltuvin osin katsottava saaneen 
omaisuuden henkilöltä, jolla on valtuudet 
hallita omaisuutta, paitsi jos hän tiesi, että 
todistuksen sisältö ei vastaa todellisuutta.

Or. de
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Tarkistus 106

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perintötodistuksen antaneen 
tuomioistuimen on säilytettävä 
alkuperäinen todistus ja annettava hakijalle 
tai henkilölle, jolla on oikeutettu etu, yksi 
tai useampi oikeaksi todistettu jäljennös. 

1. Todistuksen antaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on säilytettävä alkuperäinen 
todistus ja annettava hakijalle tai 
henkilölle, jolla on oikeutettu etu, yksi tai 
useampi oikeaksi todistettu jäljennös. 

Or. de

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä on 2. Oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä on 
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42 artiklassa säädetyt oikeusvaikutukset 
kolmen kuukauden ajan. Tämän määräajan 
päätyttyä todistuksen haltijan tai muiden 
henkilöiden, joiden etua asia koskee, on 
pyydettävä todistuksen antaneelta 
tuomioistuimelta uutta oikeaksi todistettua 
jäljennöstä voidakseen tuoda oikeutensa 
perintöön tiettäväksi.

42 artiklassa säädetyt oikeusvaikutukset 
kuuden kuukauden ajan. Perustelluissa 
tapauksissa toimivaltainen viranomainen 
voi pidentää määräaikaa. Määräaika, 
jonka jälkeen oikeaksi todistetulla 
jäljennöksellä ei ole enää 
oikeusvaikutuksia, on merkittävä 
jäljennökseen. Tämän määräajan päätyttyä 
on tarvittaessa pyydettävä uutta oikeaksi 
todistettua jäljennöstä.

Or. de

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Perintötodistuksen antanut tuomioistuin
voi henkilön, jonka etua asia koskee, 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan:

3. Todistuksen antanut toimivaltainen 
viranomainen voi henkilön, jonka etua 
asia koskee, pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan:

Or. de

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tehdä reunahuomautuksen todistuksen 
oikeusvaikutusten keskeytymisestä, jos on 
kiistanalaista, vastaako todistus 
todellisuutta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) peruuttaa todistuksen, jos todetaan, että 
eurooppalainen perintötodistus ei vastaa 
todellisuutta.

(c) peruuttaa todistuksen, jos todetaan, että 
todistus ei vastaa todellisuutta.

Or. de

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Perintötodistuksen antaneen 
tuomioistuimen on merkittävä 
alkuperäiseen todistukseen 
reunahuomautus todistuksen 
oikaisemisesta, sen oikeusvaikutusten 
keskeytymisestä tai sen peruuttamisesta ja 
ilmoitettava niistä hakijalle tai hakijoille. 

Toimivaltaisen viranomaisen on 
merkittävä alkuperäiseen todistukseen 
reunahuomautus todistuksen 
oikaisemisesta, sen oikeusvaikutusten 
keskeytymisestä tai sen peruuttamisesta ja 
ilmoitettava niistä hakijalle tai hakijoille. 

Or. de

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kaikki 38 ja 41 artiklassa tarkoitettujen 
lomakkeiden muutokset hyväksytään 
48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanoasetuksia, joilla pannaan 
täytäntöön kaikki 38 ja 41 artiklassa 
tarkoitettujen lomakkeiden muutokset. 
Kyseiset täytäntöönpanoasetukset 
hyväksytään 48 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 44/2001 75 artiklalla perustettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) 
N:o 44/2001 75 artiklalla perustettu 
komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa 
(EU) N:o …/2011 tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o …/2011 4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos perinnönjättäjä on ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää nimennyt 

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

lukien voimaantuloa edeltänyt ajanjakso,
nimennyt perimykseensä sovellettavan 
lain, nimeämistä on pidettävä 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 117

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 
pätevänä, jos se täyttää 18 artiklassa 
luetellut ehdot. 

Or. de

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennen tämän asetuksen 
voimaantulopäivää, mukaan lukien 
voimaantuloa edeltänyt ajanjakso, nimetty 
laki on pätevä jäsenvaltioissa, joissa se oli 
pätevä lakia nimettäessä. 

Or. de
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Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Testamentti, joka ei ole pätevä 
ennen tämän asetuksen 
voimaantulopäivää, mukaan lukien 
voimaantuloa edeltänyt ajanjakso, 
muuttuu päteväksi, jos se on tämän 
asetuksen soveltamisen nojalla pätevä. 

Or. de

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jos testamentti on tehty sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, 
ennen tämän asetuksen 
voimaantulopäivää, mukaan lukien 
voimaantuloa edeltänyt ajanjakso, jonka 
lain perinnönjättäjä olisi voinut nimetä 
tämän asetuksen 17 artiklan nojalla, 
sovelletaan tätä lakia.

Or. de

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Asetuksen voimaantulopäivän 
perusteella ei voida tehdä pätemättömäksi 
testamenttia, joka olisi ollut pätevä, jos 
perinnönjättäjä olisi kuollut testamenttia
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tehtäessä. Pätevyys määräytyy 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
yksityisoikeuden mukaan, joita olisi voitu 
soveltaa perinnönjättäjän kuollessa.

Or. de

Perustelu

Testamentit, jotka on tehty ennen asetuksen voimaantulopäivää, eivät muutu pätemättömiksi 
asetuksen voimaantulon seurauksena. Tähän ei ole ainoastaan syynä se, että muutokset 
olisivat liiallisia, vaan syynä on myös se, että ne eivät ole yksittäistapauksissa enää 
mahdollisia testamenttauskelpoisuuden päättymisen vuoksi.
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Tuomiovallan ja sovellettavan lain yhtenäiset liittymäperusteet muodostavat eurooppalaisen 
ratkaisun kulmakiven. Komission tekstin mukaan tavanomaisella asuinpaikalla on 
molemmille oleellinen merkitys. Tähän kuuluu ehdottomasti perinnönjättäjän oikeus voida 
valita kansallinen laki perintöstatuutiksi ja mahdollisuus jättää tapaus tällaisessa tilanteessa 
kotijäsenvaltion tuomioistuimeen.

Komission tekstiä on arvioitava edellä mainitussa yhteydessä.

Jokaisella ratkaisulla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jotkut tapahtumat etenevät aina 
kuitenkin siten, että tulos ei ole kaikin puolin tyydyttävä. Tähän löytyy syitä asian luonteesta, 
asian vaikeusasteesta, elämäntilanteiden monimuotoisuudesta ja erilaisten arviointien välisistä 
tavoitekonflikteista. Arviointi on tehtävä kokonaistarkastelun yhteydessä.

Komission tekstin sisältämät peruspäätökset ovat hyväksyttäviä. Ne ovat myös oleellisilta 
osiltaan Euroopan parlamentin vihreästä kirjasta antaman lausunnon mukaisia1. Komission
teksti luo oikeusvarmuutta, se on suhteellisen selkeä ja yksinkertainen, ja myös tavallisen 
Euroopan unionin kansalaisen ymmärrettävissä tärkeimpien kysymysten osalta. Omaisuuden 
jakautuminen voidaan välttää. Tavanomaiseen asuinpaikkaan liittämällä toimivaltainen 
tuomioistuin voi tavallisesti soveltaa omaa lainsäädäntöään myös kolmansien valtioiden 
kansalaisiin. Perinnönjättäjän tavanomaisen asuinpaikan mukainen menettely on useimmiten 
myös eniten perinnönjättäjän edun mukaista.

Sovellettavan lain valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, että asia käsitellään kotijäsenvaltion 
tuomioistuimessa.

Valintaoikeus lisää kansalaisen vapautta. Kansalaisuuteen rajoittumalla voidaan säilyttää 
perintöoikeuteen sisältyvä sääntelytehtävä, suojata perheenjäseniä ja estää väärinkäytökset 
tilanteessa. Kansalaisuus on luotettava liittymäperuste. 

Tällä perusteella voidaan tunnustaa päätökset ja panna ne täytäntöön.

Komission tekstiä muokataan ottamalla käyttöön eurooppalainen perintötodistus. 
Todistuksessa ei ole kyse perimystä koskevasta lopullisesta, lainvoimaisesta päätöksestä vaan 
perimyksen osoittamisesta. Todistuksen avulla voidaan osoittaa rekisteröintimerkinnät rajat 
ylittävässä toiminnassa ja suojella hyvässä uskossa toimivan perillisen omaisuutta. 
Todistuksen avulla edistetään pesänhoitoasioissa käytävää rajat ylittävää oikeudenkäyttöä ja 
liiketoimintaa huomattavasti. 

Kootusti voidaan esittää seuraavaa:

                                               
1 Euroopan parlamentin 16. marraskuuta 2006 antama perintö- ja testamenttioikeudesta komissiolle esitettäviä 

suosituksia koskeva päätöslauselma (EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 342).
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Jos kansalaisen tavanomainen asuinpaikka on hänen kotimaassaan, mikään ei muutu, jos 
hänen koko omaisuutensa sijaitsee hänen kotimaassaan. Jos hänellä on omaisuutta, erityisesti 
kiinteää omaisuutta, kotijäsenvaltion ulkopuolella, sovelletaan siihen yhdenmukaisesti ja 
ilman erityisiä testamentin ehtoja kansallista lainsäädäntöä.

Jos kansalainen haluaa siirtää tavanomaisen asuinpaikkansa kotijäsenvaltion ulkopuolelle, hän 
voi valita sovellettavan kansallisen lainsäädännön. Tämä on oleellinen parannus.

Myös perintöasioita hoitavien henkilöiden toiminta turvataan.

Tuomioistuimet ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat tavallisesti soveltaa omaa 
lainsäädäntöään.

Rajat ylittävien perintöasioiden käsittely helpottuu huomattavasti.

Kansalaisten, joiden tavanomainen asuinpaikka sijaitsee heidän kotijäsenvaltionsa 
ulkopuolella ja jotka eivät ole valinneet sovellettavaa lainsäädäntöä, perimykseen sovelletaan 
vastaisuudessa asuinvaltion lainsäädäntöä heidän kuollessaan. Tämä uudistus koskee kaikkia 
jäsenvaltioita. Arvioitaessa on otettava huomioon se, että kyseinen lainsäädäntö koskee jo 
tällä hetkellä monia tapauksia ilman, että kansalaiset ovat siitä tietoisia.

Tiedotuskampanjoilla voidaan selventää asiaan liittyvää epätietoisuutta. Jokaiseen 
lähestymistapaan liittyy hyötyjä ja haittoja, kaikkia tavoitteita ei voida huomioida 
samanaikaisesti. Esittelijä on sitä mieltä, että nykyinen lainsäädäntö, samoin kuin myös 
jokainen eri lähestymistapa nostaa esiin paljon enemmän ongelmia, mistä syystä esittelijä 
pitää ehdotettua mallia parempana.

Asetuksella ei voida ratkaista kaikkia ongelmia ja säännellä jokaista yksityiskohtaa, mutta 
sillä voidaan parantaa oleellisesti nykyistä lainsäädäntöä. Se antaa kansalaisille selkeän ja 
turvallisen keinon perimyksen järjestämiseksi. He voivat valvoa paremmin oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla. Lainsäädännön selkeys ja varmuus ovat keskeisiä laissa suojeltuja oikeuksia 
juuri perintöoikeuden kohdalla. Asetuksella vahvistetaan näitä laissa suojeltuja oikeuksia, 
tuodaan hyötyä kansalaisille ja saadaan yhteisön tasolla suurta lisäarvoa.

Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä huomiota kaiken varalta:
1) Sovellettavalla lainsäädännöllä ei ole vaikutusta perintöveroa koskevan lainsäädännön 

soveltamiseen. 
2) Asetus koskee ainoastaan kansainvälistä yksityisoikeutta. Perintöasioita koskeva 

aineellinen lainsäädäntö pysyy muuttumattomana.
3) Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ottaneet käyttöön opt-out-lainsäädännön.

Asetusta koskevan ehdotuksen oikeudellisena perusteena on Rooman sopimuksen 81 artikla.

II Yksittäisiä kysymyksiä

Vaikka komission tekstin peruspäätökset ovatkin hyväksyttäviä, jäljellä on edelleen vaikeita 
ongelmia ja välttämättömiä korjauksia ja täydennyksiä tehtävänä. Tässä käsitellään muutamia 
niistä. 
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Tavanomainen asuinpaikka

Tavanomainen asuinpaikka on asetuksen avainkäsitteitä. Siihen kiinnitetään oikeutetusti 
erityistä huomiota ja se halutaan määritellä mahdollisimman selkeästi. Pakollisia ehtoja ja/tai 
määräaikoja sisältävä määritelmä ei ole elämäntilanteiden monimuotoisuuden mukaista. 
Tällaiset määritelmät eivät tee tuloksesta varmempaa, vaan pikemminkin pitkäveteisemmän. 
Kuolemantapauksen jälkeinen toimivaltainen tuomioistuin tulisi nimetä mahdollisimman 
nopeasti. Tuomioistuin voi ja sen tulee todeta konkreettisessa tapauksessa tavanomainen 
asuinpaikka ja tuomioistuimen toimivalta yleisten perusteiden nojalla siten kuin johdanto-
osan kappaleessa on kuvattu. Muilta osin on otettava huomioon se, että käsite on määritelty 
ainoastaan kansallisen lainsäädännön pienessä osassa, eikä myöskään Euroopan unionin 
elatusapulainsäädäntöä koskevassa asetuksessa eikä monissa kansainvälisissä 
sopimuksissakaan ole vielä määritelmää.

Sovellettavan lain valinta

Monille kansalaisille ja valtioille uusi sovellettavan lain valintaoikeus on keskeinen komission 
tekstin osa. Erilaiset selvitykset ja täydennykset ovat paikallaan favor testamenti -periaatteen 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden aineellista ja prosessilainsäädäntöä koskevat rajoitukset

Asetus koskee ainoastaan jäsenvaltioiden kansainvälistä yksityisoikeutta, mutta ei niiden 
aineellista perintölainsäädäntöä ja muuta aineellista ja prosessilainsäädäntöä. Asetuksesta on 
seurauksena kuitenkin pienempiä toimenpiteitä. Syynä tähän on perintöstatuutin, aineellisen 
lainsäädännön ja perimysmenettelyn erilainen jäsentäminen jäsenvaltioissa.

Jäsenvaltioiden aineellinen ja prosessilainsäädäntö on esittelijän ehdotuksen mukaan jätettävä 
mahdollisimman koskemattomaksi. Tämä sen vuoksi, että perillisiin saattaa kohdistua erilaisia 
hallinnollisia maksuvaatimuksia (vrt. 21 artikla). Tästä syystä esittelijä tekee kaiken varalta 
toisen ehdotuksen, joka sisältää hänen näkökulmastaan vähintään sen, mitä olisi säädettävä, 
jotta kansallisille aineellisille ja prosessilainsäädännöille ei aiheutuisi haittaa. 

Perintösopimus

Perintösopimukset ovat kansainvälisessä yksityisoikeudessa ongelmallisia, koska niitä ei 
tunneta tai niistä jopa kieltäydytään monissa jäsenvaltioissa. On kuitenkin selvää, että 
perintöstatuutti ja sen ohella esimerkiksi perintösopimuksen jokaisen asianosaisen oikeus 
lakiosaan määritellään asetuksen mukaan erikseen. 18 artikla koskee ainoastaan erityisiä 
perintösopimukseen liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä, jolloin 18 artiklan 4 kohta 
voidaan poistaa.

Muutokset saattavat koskea myös jäsenvaltioita, joissa ei tunneta perintösopimukseen 
liittyvää menettelyä.
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Ordre public 

Ordre public -varauma on kansainvälisen yksityisoikeuden tunnustettu oikeusperiaate. 
Jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sillä ei tulisi olla enää merkitystä, kun otetaan huomioon 
yhteiset oikeususkomukset ja arvot.

Ajatukset siitä, että annettaisiin uusia mahdollisuuksia välttää oikeus lakiosaan, ovat 
perusteettomia. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa tunnetaan oikeus lakiosaan, vaikkakin eri 
tavoin jäsenneltynä. Jos perinnönjättäjä on valinnut sovellettavan lainsäädännön, ei ole 
minkäänlaisia perusteita harkita sen kiertämistä. Sovellettavan lain valinnanoikeutta ja 
tavanomaista asuinpaikkaa samanaikaisesti käytettäessä tätä olisi voitu pelätä. Kyseinen 
komission teksti ei sisällä ainoastaan sitä, että kansalainen voi valita tavanomaisen 
asuinpaikkansa toisesta jäsenvaltiosta, vaan myös sen, että hänellä on oltava kuollessaan siellä 
tavanomainen asuinpaikka (hänen ei tarvitse kuitenkaan välttämättä kuolla siellä). Tuntuu 
jossain määrin kaukaa haetulta olettaa, että useammat ihmiset siirtäisivät tämän vuoksi 
asuinpaikkansa tarkoituksenaan pitää se asuinpaikkanaan kuolemaansa asti. Kansalaiset, jotka 
haluaisivat kaikin keinoin välttää tämänkaltaista lainsäädäntöä, löytävät mahdollisuuksia 
myös jo voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Julkisten asiakirjojen tunnustaminen 

Esittelijä hyväksyy julkisten asiakirjojen vapaan liikkumisen ja niiden aitouden ja 
muodollisen pätevyyden "tunnustamisen". Käsite "tunnustaminen" voidaan kuitenkin 
ymmärtää väärin monissa eri kieliympäristöissä, koska se ei ole itsestään yksiselitteinen, vaan 
sitä on tarkasteltava kulloisessakin kontekstissa.

Eurooppalainen perintötodistus

Eurooppalaisen perintötodistuksen käytön tulisi rajoittua ainoastaan rajat ylittäviin tapauksiin. 
Todistuksen tulisi voida antaa se viranomainen – tuomioistuin, viranomainen, notaari tai muu 
viranomainen –, jolle asia on annettu käsiteltäväksi. Jäsenvaltion on määriteltävä 
viranomainen, jonka toimivalta on perusteltu II luvun nojalla.


