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LYHYET PERUSTELUT

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista 
koskevan asetusehdotuksen tavoitteena on, että tunnustetaan väkivallan uhrien hyväksi 
asetetut suojelutoimenpiteet maissa, joissa näiden toimenpiteiden myöntäminen kuuluu 
yksityisoikeuden tai hallinto-oikeuden alaan. Asetusehdotus perustuu 12 jäsenvaltion 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitteesta tammikuussa 2010 esittämään direktiiviluonnokseen 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä.
Alkuperäisessä muodossaan Espanjan aloite kattoi kaikki eri jäsenvaltioiden 
suojelutoimenpiteet niiden myöntämiselimestä riippumatta. Kaikilla Euroopan unionissa 
käytössä olevilla suojelutoimenpiteillä on sama tavoite: rikoksen teon tai sen toistamisen 
estäminen. Sisällyttämällä Espanjan aloitteeseen alkuperävaltiossa myönnetyn toimenpiteen 
tunnustamis- ja mukauttamismekanismi otettiin käyttöön omaperäinen ja käytännöllinen yksi 
ainoa mekanismi sen varmistamiseksi, että uhrit voivat liikkua Euroopan unionissa yhtä 
turvallisesti kuin alkuperäperämaassaan.

Valmistelija katsoo, että kyseinen direktiivi olisi voinut kattaa rikosoikeuden alalla näitä 
toimenpiteitä määräävien maiden lisäksi myös maat, jotka määräävät niitä yksityisoikeuden 
tai hallinto-oikeuden alalla. Kyseisessä direktiivissä alun perin ehdotettu mekanismi 
mahdollisti, että varotoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen olisi yksinkertainen ja 
tehokas mekanismi ilman tarvetta tähän asetukseen. Neuvotteluvaikeudet niiden 
jäsenvaltioiden kanssa, joiden oikeudenkäyttö uhrien suojelun alalla kuuluu yksityisoikeuden 
tai hallinto-oikeuden piiriin, ovat tehneet välttämättömäksi rajoittaa direktiivin 
soveltamisalaa. Tällä asetuksella vastataan näin ollen näiden jäsenvaltioiden painostukseen, 
jotta saadaan pätevä tunnustamismekanismi maille, joissa uhrien suojelua säännellään 
yksityisoikeuden tai hallinto-oikeuden alalla.

Näin ollen valmistelija katsoo, että nykyisissä olosuhteissa tämä asetus, jonka mukaan 
jäsenvaltio pelkän todistuksen esittämisen nojalla automaattisesti tunnustaa toisen 
jäsenvaltion määräämän suojelutoimenpiteen ja soveltaa sitä, yksinkertaistaa 
suojelutoimenpiteen täytäntöönpanoa, vaikka siitä sovelletaankin vain tietyissä Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa.
Kahden välineen, yksityisoikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen, yhdistetty soveltaminen 
mahdollistaa, että uhrit, joille on myönnetty suojelutoimenpide, voivat liikkua vapaasti ja 
turvallisesti Euroopan unionissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

Valmistelija on halunnut yhdenmukaistaa tässä lausunnossa nämä kaksi välinettä, jotta ne 
täydentäisivät aukotonta suojelujärjestelmää väkivaltaan liittyvissä tapauksissa, joissa tekijä 
on tiedossa, ja olisivat erottamaton osa sitä Euroopassa. Tätä varten terminologiaa on 
mukautettu ja perusoikeuksien kunnioittamisen takeita on lisätty sekä suojeltavan henkilön 
että riskin aiheuttajan osalta. Takeiden vahvistamiseksi todistuksen automaattista 
tunnustamista on täydennetty asettamalla toimivaltaisille viranomaisille velvollisuus ilmoittaa 
oma-aloitteisesti todistuksen myöntämisestä. Tällä tavoin vahvistetaan automaattinen 
välitysmekanismi. Näin toivotaan lisättävän mahdollisten uhrien suojelua, vähennettävän 
hallinnollisia menettelyjä ja varmistettavan, että uhreja suojellaan kaikkialla.
Lopuksi valmistelija haluaa korostaa lausunnossaan tilastotietojen keräämisen merkitystä, 
sillä ilman niitä emme pysty saamaan käsitystä tämäntyyppisen väkivallan laajuudesta 
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Euroopassa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta.

(1) Euroopan unioni on asettanut 
tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää 
yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena, jossa 
helpotetaan oikeussuojan saatavuutta 
erityisesti yksityisoikeuden alalla 
annettujen tuomioistuinten päätösten ja 
tuomioistuinten ulkopuolella annettujen 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen avulla. Tällaisen alueen 
toteuttamiseksi asteittain unionin on 
hyväksyttävä muun muassa 
yksityisoikeuden alalla tehtävään 
oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä 
toimenpiteitä, erityisesti jos ne ovat tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
kannalta ja jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää täysin oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Eurooppa-neuvoston 10 ja 
11 päivänä joulukuuta 2009 pitämässään 
kokouksessa hyväksymän Tukholman 
ohjelman sekä komission kyseisen 
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ohjelman täytäntöönpanemiseksi 
laatiman toimintaohjelman mukaisesti 
vastavuoroinen tunnustaminen voisi 
ulottua koskemaan kaikentyyppisiä 
tuomioita ja luonteeltaan oikeudellisia 
päätöksiä, jotka voivat 
oikeusjärjestelmästä riippuen olla joko 
rikosoikeudellisia tai hallinnollisia. 
Ohjelmassa kehotetaan komissiota ja 
jäsenvaltioita myös tarkastelemaan, miten 
uhrien suojelua koskevaa lainsäädäntöä 
ja käytännön tukitoimenpiteitä voidaan 
parantaa. Ohjelmassa painotetaan myös, 
että rikoksen uhreille voidaan tarjota 
erityisiä suojelutoimenpiteitä, joiden olisi 
oltava tehokkaita unionin laajuisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Etenemissuunnitelmasta uhrien 
oikeuksien ja heidän suojelunsa 
vahvistamiseksi erityisesti 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
10 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa neuvosto totesi, että 
Euroopan unionin tasolla olisi 
toteutettava toimia rikoksen uhrien 
oikeuksien ja heidän suojelunsa 
tehostamiseksi, ja se kehotti komissiota 
tekemään tätä varten asianmukaisia 
ehdotuksia. Tässä yhteydessä olisi luotava 
mekanismi, jolla varmistetaan uhrien 
suojelutoimia koskevien päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen 
jäsenvaltioiden välillä. Edellä mainitun 
päätöslauselman mukaan 
yksityisoikeuden alalla määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta annetun asetuksen olisi 
täydennettävä rikosoikeuden alalla 
määrättyjen suojelutoimenpiteiden 
vastavuoroista tunnustamismekanismia, 
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josta säädetään eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä 13 päivänä 
joulukuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/99/EU1.
____________
1EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2.

Perustelu

On tärkeää selventää, että tämä asetus on osa lainsäädäntöpakettia, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa kaikkien uhrien suojelua, ja että se täydentää rikosoikeudellisiin asioihin liittyvien 
suojelutoimenpiteiden vastavuoroisen tunnustamisen mekanismia, joka sisältyy 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa,
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu pysyy voimassa, kun 
henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon. 

(3) Suojelutoimenpiteitä koskevien 
kansallisten sääntöjen väliset eroavuudet 
haittaavat niiden henkilöiden 
yhdenvertaista kohtelua, jotka ovat 
vaarassa joutua väkivallan ja häirinnän 
uhreiksi. Säännökset, joiden avulla 
voidaan varmistaa niissä jäsenvaltioissa, 
joita tämä asetus sitoo, määrättyjen 
suojelutoimenpiteiden nopea ja 
yksinkertainen tunnustaminen ja 
tarvittaessa täytäntöönpano, ovat 
välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
myönnetty suojelu pysyy voimassa, kun 
henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon. Näillä säännöksillä olisi 
myös varmistettava, että Euroopan 
unionin kansalaisten turvallisuus ei 
heikkene sen seurauksena, että he 
käyttävät legitiimiä oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
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3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa menettelyissä
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, onko toimenpiteen 
määrännyt tuomioistuin tai 
hallintoviranomainen tai jokin muu 
viranomainen.

(5) Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeuden alalla määrättyihin 
suojelutoimenpiteisiin riippumatta siitä, 
onko toimenpiteen määrännyt tuomioistuin 
tai hallintoviranomainen tai jokin muu 
viranomainen.

Perustelu

Suojelutoimenpiteitä ei välttämättä hyväksytä jäsenvaltioiden yksityisoikeudellisissa 
menettelyissä. Olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Keskinäinen luottamus 
oikeudenkäyttöön unionissa ja tavoite 
varmistaa henkilöiden vapaa liikkuvuus 
unionissa ja helpottaa sitä oikeuttavat 
suojelutoimenpiteiden tunnustamista 
ja/tai täytäntöönpanoa koskevat 
menettelyt, joihin ei kuulu mitään 
välitoimia. Tämän vuoksi missä tahansa 
jäsenvaltiossa määrättyä 
suojelutoimenpidettä olisi sen 
tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa varten käsiteltävä niin 
kuin se olisi määrätty siinä jäsenvaltiossa, 
jossa sen tunnustamista ja/tai 
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täytäntöönpanoa haetaan. Tätä varten 
tällä asetuksella olisi otettava käyttöön 
yhteinen eurooppalainen malli 
suojelutoimenpidettä koskevalle 
todistukselle, jonka alkuperäjäsenvaltio 
myöntää suojeltavan henkilön pyynnöstä. 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi 
tämä todistus ei saisi korvata 
jäsenvaltioiden sisäisiä menettelyjä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Sen lisäksi, että välitoimista 
luovutaan, käyttöön olisi otettava 
tarpeellisia takeita, joilla pyritään 
erityisesti varmistamaan, että vastaajan 
oikeuksia ja oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin kunnioitetaan 
täysimääräisesti ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen 6 artiklan ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 
mukaisesti. Tätä varten 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
todistusta ei myönnetä, ellei riskin 
aiheuttajan oikeutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ole taattu.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa korostetaan riskin aiheuttajan puolustusoikeuksien kunnioittamisen 
varmistamisen merkitystä suojelutoimenpiteiden automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen 
yhteydessä.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Sen estämättä, mitä suojeltavan 
henkilön oikeudesta vedota 
suojelutoimenpiteeseen suoraan toisessa 
jäsenvaltiossa säädetään, todistuksen 
myöntävän viranomaisen olisi joka 
tapauksessa välitettävä todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällä menettelyllä olisi 
varmistettava, että suojeltavalle henkilölle 
myönnetyt takeet säilytetään kaikissa 
muissa jäsenvaltioissa, joihin suojeltu 
henkilö muuttaa, jopa silloin, kun 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ei ole kyennyt löytämään 
tätä henkilöä tai ottamaan häneen 
yhteyttä.

Perustelu

Mahdollisten uhrien suojelun tehostamiseksi toimivaltaisille viranomaisille on asetettava 
velvollisuus välittää todistus toisen jäsenvaltion viranomaiselle sen lisäksi, että uhrilla on
oikeus ottaa suoraan yhteyttä viranomaiseen toisessa jäsenvaltiossa. Tällä varmistetaan, että 
toimivaltainen viranomainen toisessa jäsenvaltiossa saa kaikissa tapauksissa todistuksen 
suojelutoimenpiteen tunnustamista varten.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Oikeudenkäytön yhdenmukaisuus 
edellyttää sen varmistamista, ettei kahdessa 
jäsenvaltiossa tehdä keskenään ristiriitaisia 
päätöksiä. Tätä varten tässä asetuksessa 
olisi säädettävä perusteesta, jonka nojalla 
tunnustamisesta ja/tai täytäntöönpanosta 
voidaan kieltäytyä riskin aiheuttajan 
pyynnöstä, jos asiassa tehdyt päätökset 

(8) Oikeudenkäytön yhdenmukaisuus 
edellyttää sen varmistamista, ettei kahdessa 
jäsenvaltiossa tehdä keskenään ristiriitaisia 
päätöksiä. Tätä varten tässä asetuksessa 
olisi säädettävä perusteesta, jonka nojalla 
tunnustamisesta ja/tai täytäntöönpanosta 
voidaan kieltäytyä, jos asiassa tehdyt 
päätökset ovat keskenään ristiriitaisia. 
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ovat keskenään ristiriitaisia. 

Perustelu

Tarkistus liittyy 12 artiklaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Keskinäinen luottamus 
oikeudenkäyttöön unionissa ja tavoite 
vähentää suojelutoimenpiteiden 
käsittelyyn kuluvaa aikaa ja kustannuksia 
Euroopan unionissa oikeuttavat 
suojelutoimenpiteiden tunnustamista 
ja/tai täytäntöönpanoa koskevat 
menettelyt, joihin ei kuulu mitään 
välitoimia. Tämän vuoksi missä tahansa 
jäsenvaltiossa määrättyä 
suojelutoimenpidettä olisi sen 
tunnustamista ja mahdollista 
täytäntöönpanoa varten käsiteltävä niin 
kuin se olisi määrätty siinä jäsenvaltiossa, 
jossa sen tunnustamista ja/tai 
täytäntöönpanoa haetaan. 

Poistetaan.

(Katso johdanto-osan 7 a kappaleeseen esitetty tarkistus.)

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Todistukseen ei pitäisi voida hakea 
muutosta. Jos suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpano kuitenkin keskeytetään tai 
jos toimenpide peruutetaan 
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alkuperäjäsenvaltiossa, 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi ilmoitettava tästä 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka olisi viipymättä 
keskeytettävä tai peruutettava 
suojelutoimenpiteen tunnustaminen ja/tai 
täytäntöönpano.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Jäsenvaltioiden erilaisten 
oikeudellisten perinteiden vuoksi 
alkuperäjäsenvaltiossa määrätty 
suojelutoimenpide ei ehkä ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa. Tällaisissa 
tapauksissa tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä kansallisen 
lainsäädäntönsä nojalla käytössä olevaksi 
toimenpiteeksi, jolla on samanlaiset 
oikeusvaikutukset, tavoitteet ja intressit. 
Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi soveltaa kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti 
yksityisoikeudellisia, hallinnollisia tai 
rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään antamaan perusteet 8 artiklalle ja määrittelemään sen 
soveltamisala ja sisältö. Sen sanamuoto on osittain sama kuin eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä annetun direktiivin johdanto-osan 26 kappaleessa ja 9 artiklassa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voitaisiin helpottaa 
suojelutoimenpiteiden vapaata 
liikkuvuutta Euroopan unionissa, tällä 
asetuksella olisi otettava käyttöön 
suojelutoimenpidettä koskevan 
todistuksen malli ja nimettävä 
viranomainen, jolla on toimivalta antaa 
todistus. Toissijaisuusperiaatteen 
noudattamiseksi tämä todistus ei saisi 
korvata jäsenvaltioiden sisäisiä 
menettelyjä.

Poistetaan. 

(Katso johdanto-osan 7 a kappaleeseen (uusi) tehty tarkistus.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Todistuksen yhteisen 
eurooppalaisen mallin olisi sisällettävä 
luettelo jäsenvaltioista, jotka tunnustavat 
tämän todistuksen, jotta helpotetaan 
suojelutoimenpiteen saavien henkilöiden 
vapaata liikkuvuutta unionissa ja 
vältetään hallinnollisen lisärasitteen 
asettamista alkuperäjäsenvaltioille 
vaatimalla niitä myöntämään uusia 
todistuksia, kun suojeltavat henkilöt 
siirtyvät toiseen jäsenvaltioon. Yhteisen 
mallin pitäisi muun muassa myös 
helpottaa käännösprosessia.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Todistukseen ei pitäisi voida hakea 
muutosta. Jos suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
toimenpide peruutetaan siinä 
jäsenvaltiossa, jossa se on määrätty, 
toisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi kuitenkin riskin 
aiheuttajan pyynnöstä keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen ja/tai täytäntöönpano.

Poistetaan.

(Katso johdanto-osan 9 a kappaleeseen (uusi) tehty tarkistus.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kun otetaan huomioon 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
jolle tämä asetus perustuu, kaikki 
suojelutoimenpiteeseen liittyvä virallinen 
viestintä olisi käytävä mahdollisimman 
suuressa määrin suoraan 
alkuperäjäsenvaltion ja 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen välillä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään perustelemaan velvollisuus, joka koskee suojelutoimenpidettä 
koskevien tietojen suoraa välittämistä toimivaltaisten viranomaisten välillä ja joka 
vahvistetaan 12 artiklaan tehdyillä tarkistuksilla. 
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tätä asetusta sovellettaessa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
uhrien tarpeet, etenkin, jos he ovat 
erityisen heikossa asemassa, kuten 
alaikäiset tai vammaiset henkilöt, sekä 
tarpeellinen apu jäsenvaltioiden 
ehdotusten mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Kun tietoja annetaan tämän 
asetuksen nojalla suojeltavalle henkilölle 
tai riskin aiheuttajalle, tiedot olisi 
annettava myös asianomaisen henkilön 
lailliselle edustajalle, edunvalvojalle tai 
holhoojalle, jos tällainen on olemassa. 
Olisi myös kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota suojeltavan henkilön ja riskin 
aiheuttajan tai heidän edustajansa 
tarpeeseen saada tiedot tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti kielellä, jota he 
ymmärtävät.

Perustelu

Tällä asetuksella pyritään vahvistamaan sekä suojeltavan henkilön että riskin aiheuttajan 
oikeuksia ottamalla huomioon tilanne, jossa he ovat ala-ikäisiä tai oikeustoimikelvottomia, ja 
varmistamalla, että he ymmärtävät saamansa tiedot. Tämä tarkistus vastaa eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä annetun direktiivin johdanto-osan 13 kappaleen sanamuotoa.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Tätä asetusta sovellettaessa 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että suojeltava henkilö ei joudu 
vastaamaan kustannuksista, joita 
aiheutuu suojelutoimenpiteen 
tunnustamisesta toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 e) Jäsenvaltioiden olisi tämän 
asetuksen soveltamisessa vaalittava 
mahdollisimman paljon suoria yhteyksiä 
toimivaltaisten viranomaisten välillä ja 
edistettävä oikeusviranomaisten sekä 
uhrien tai mahdollisten uhrien kanssa 
kosketuksiin tulevien muiden 
toimivaltaisten viranomaisten säännöllistä 
koulutusta, jotta ne kykenevät tarjoamaan 
uhreille riittävää apua.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 f) Tämän asetuksen nojalla käsitellyt 
henkilötiedot olisi suojattava niiden 
kansallisten lakien mukaisesti, joilla 
pannaan täytäntöön yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
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24 päivänä lokakuuta 1995 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY1.
__________________
1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala, määritelmät ja 
lainkäyttövalta

Tavoite, soveltamisala, määritelmät ja 
lainkäyttövalta

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
- 1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joiden mukaisesti viranomainen 
jäsenvaltiossa, jossa on määrätty 
suojelutoimenpide henkilön 
suojelemiseksi, kun on vakavat syyt 
katsoa tämän henkilön hengen, 
ruumiillisen ja henkisen 
koskemattomuuden, ihmisarvon, 
henkilökohtaisen vapauden tai 
seksuaalisen koskemattomuuden olevan 
uhattuina, voi myöntää todistuksen, jonka 
perusteella toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
oman valtionsa alueella asianomaisen 



AD\889322FI.doc 17/34 PE473.887v04-00

FI

henkilön suojelua.

Perustelu

On tärkeää määritellä tämän asetuksen tavoite. Tarkistus pohjautuu eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä annetun direktiivin 1 artiklaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa asioissa 
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, mikä viranomainen ne on 
määrännyt. Sitä ei sovelleta 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
soveltamisalaan.

Tätä asetusta sovelletaan 
yksityisoikeudellisissa asioissa 
määrättyihin suojelutoimenpiteisiin 
riippumatta siitä, mikä viranomainen on 
antanut suojelutoimenpidettä koskevan 
päätöksen. Sitä ei sovelleta 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 2201/2003 
soveltamisalaan, eikä 
suojelutoimenpiteisiin, jotka kuuluvat 
eurooppalaisesta suojelumääräyksestä 
13 päivänä joulukuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/99/EU1 soveltamisalaan, 
siviili- ja rikosoikeudellisten järjestelmien 
päällekkäisyyden ehkäisemiseksi.
____________
1EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'suojelutoimenpiteellä' toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 

a) 'suojelutoimenpiteellä' toimenpiteen 
nimestä riippumatta mitä tahansa 
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ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
tietyn henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen ruumiillisen 
ja/tai henkisen koskemattomuutensa tai 
vapautensa olevan uhattuina. Se käsittää 
myös toimenpiteet, jotka on määrätty ilman 
että riskin aiheuttajaa on kutsuttu 
kuultavaksi.

ehkäisevää ja väliaikaista päätöstä, jonka 
jäsenvaltion viranomainen määrää 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
yksittäisen henkilön suojelemiseksi, kun on 
vakavat syyt katsoa hänen henkensä,
ruumiillisen ja/tai henkisen 
koskemattomuutensa, ihmisarvonsa, 
henkilökohtaisen vapautensa tai 
seksuaalisen koskemattomuutensa olevan 
uhattuina. Se käsittää myös toimenpiteet, 
jotka on määrätty ilman että riskin 
aiheuttajaa on kutsuttu kuultavaksi.

(Jos tämän tarkistuksen osa, joka koskee 
sanoja "hänen henkensä, ... tai 
seksuaalisen koskemattomuutensa" 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä kaikkialle tekstiin.)

Suojelutoimenpiteitä ovat erityisesti 
seuraavat:

Suojelutoimenpiteisiin voi sisältyä yksi tai 
useampia seuraavista velvollisuuksista tai 
kielloista:

i) kielto mennä tietyille paikkakunnille, 
tiettyihin paikkoihin tai määritellyille 
alueille, joilla suojeltava henkilö asuu, 
työskentelee tai vierailee; tai

i) kielto mennä tietyille paikkakunnille, 
tiettyihin paikkoihin tai määritellyille 
alueille, joilla suojeltu henkilö asuu, 
työskentelee tai vierailee, ja/tai pysytellä 
niillä; tai

ii) kielto ottaa yhteyttä suojeltuun 
henkilöön millään tavalla, kuten
puhelimitse, sähköpostitse tai postitse, 
faksitse tai muilla keinoin; tai

ii) kaikenlaista yhteydenpitoa 
suojeltavaan henkilöön koskeva kielto tai 
sen sääntely, mukaan lukien yhteydenpito
puhelimitse, sähköpostitse tai postitse, 
faksitse tai muilla keinoin; tai

iii) kielto lähestyä suojeltavaa henkilöä
määrättyä etäisyyttä lähemmäksi; tai

iii) kielto tai sääntely, joka koskee 
suojeltavan henkilön lähestymistä
määrättyä etäisyyttä lähemmäksi; tai

iv) päätös, jossa kahden henkilön yhteisen 
asunnon käyttöoikeus myönnetään 
yksinomaan suojeltavalle henkilölle.

iv) päätös, jossa kahden henkilön yhteisen 
asunnon käyttöoikeus myönnetään 
yksinomaan suojeltavalle henkilölle; tai

iv a) suojeltavan henkilön suojelun 
takaamiseksi määrätyt muut kiellot tai 
sääntelyt.

Tarkistus 26

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

iv a) kielto, joka estää suojeltavien 
henkilöiden henkilötietojen julkaisemisen 
ilman heidän suostumustaan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'suojeltavalla henkilöllä' luonnollista 
henkilöä, joka on alkuperäjäsenvaltion 
määräämään suojelutoimenpiteeseen 
perustuvan suojelun kohteena. 

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 
määritelmää suojellusta henkilöstä. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) 'riskin aiheuttajalla' luonnollista 
henkilöä, jolle on asetettu 
suojelutoimenpide, joka on yksi tai 
useampi a alakohdassa tarkoitettu 
velvollisuus tai kielto.

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa osittain eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 
määritelmää vaaraa aiheuttavasta henkilöstä.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa tämän artiklan nojalla 
tunnustettuun suojelumääräykseen, sen 
on toimitettava tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

1. Kun osapuoli haluaa vedota toisessa 
jäsenvaltiossa suojelutoimenpiteeseen, sen 
on toimitettava tämän artiklan mukaisesti 
myönnetty todistus 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan 
henkilön pyynnöstä; alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
suojelutoimenpiteen määräämisen 
yhteydessä ilmoitettava suojeltavalle 
henkilölle, että tämä voi pyytää tällä 
asetuksella käyttöön otettua todistusta.

ii) kaikissa muissa tapauksissa suojeltavan 
henkilön pyynnöstä.

Perustelu

Katso 5 artiklan 3 a kohtaan (uusi) tehty tarkistus.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun toimivaltainen viranomainen 
hyväksyy suojelutoimenpiteen, sen on 
ilmoitettava suojeltavalle henkilölle 
mahdollisuudesta pyytää todistusta 
henkilön päättäessä poistua toiseen 
jäsenvaltioon. Viranomaisen on 
neuvottava suojeltavaa henkilöä 
toimittamaan pyyntö ennen poistumistaan 
alkuperäjäsenvaltion alueelta.

Perustelu

Katso 5 artiklan 3 kohdan ii alakohtaan tehty tarkistus. Tällä tarkistuksella pyritään 
vahvistamaan mahdollisen uhrin suojelua siten, että uhrille ilmoitetaan mahdollisuudesta 
pyytää todistusta siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ja annetaan neuvoja siitä. Kohdan toinen 
virke vastaa eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 6 artiklan 5 kohtaa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kun toimivaltainen viranomainen 
myöntää todistuksen 3 kohdan mukaisesti, 
sen on ilmoitettava suojeltavalle 
henkilölle, mitkä viranomaiset ovat 
toimivaltaisia tunnustamaan ja/tai 
panemaan täytäntöön 
suojelutoimenpiteen 
tunnustamisjäsenvaltiossa.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan mahdollisen uhrin suojelua. Tässä tarkistuksessa 
otetaan huomioon, että toiseen jäsenvaltioon siirtyvä mahdollinen uhri ei ehkä tiedä, mihin 
viranomaisiin hänen on otettava yhteyttä suojelutoimenpiteeseen turvautuakseen. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Kun toimivaltainen viranomainen 
myöntää todistuksen 3 kohdan mukaisesti, 
sen on välittömästi välitettävä kyseinen 
todistus tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sen 
estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään.

Perustelu

Tarkoituksena on välttää tilanne, jossa mahdollinen uhri kohtaa minkä tahansa tyyppisiä 
esteitä (kieliesteet, hallinnolliset esteet jne.) turvautuessaan suojelutoimenpiteeseen 
jäsenvaltiossa, jonne hän siirtyy. Siksi tällä tarkistuksella asetetaan viranomaiselle 
velvollisuus välittää myöntämänsä todistus automaattisesti ja suoraan toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällä menettelyllä varmistetaan, että mahdollisen uhrin 
suojelua ylläpidetään toisessa jäsenvaltiossa kaikissa olosuhteissa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tarvittaessa pyytää
todistuksen sisällöstä käännöksen tai 
translitteraation 15 artiklan mukaisesti.

4. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on huolehdittava 
tarvittaessa todistuksen sisällön 
translitteroinnista tai kääntämisestä 
tunnustamisjäsenvaltion viralliselle 
kielelle tai yhdelle virallisista kielistä tai 
jollekin muulle kielelle, jonka 
tunnustamisjäsenvaltio on ilmoittanut 
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voivansa hyväksyä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan mahdollisen uhrin suojelua. Todistuksen 
käännöskustannukset eivät kuulu suojeltavalle henkilölle. Siksi tekstiä on muutettava siten, 
että suojelutoimenpiteen hyväksynyt ja todistuksen myöntänyt viranomainen huolehtii 
todistuksen käännöksen antamisesta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todistuksen myöntämiseen ei voida 
hakea muutosta.

2. Todistuksen myöntämiseen ei voida 
hakea muutosta. Menettelyvirheet 
oikaistaan tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan käytössä olevaksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit.

Jos jokin suojelutoimenpide ei ole käytössä 
tunnustamisjäsenvaltiossa, tuon 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on mahdollisuuksien mukaan mukautettava 
suojelutoimenpidettä sen lainsäädännön 
mukaan käytössä olevaksi toimenpiteeksi, 
jolla on samanlaiset oikeusvaikutukset, 
tavoitteet ja intressit ja joka myös takaa 
suojeltavalle henkilölle samantasoisen 
suojelun.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi riskin aiheuttajan 
pyynnöstä kieltäytyä tunnustamasta toisen 
jäsenvaltion tuomioistuimen määräämää 
suojelutoimenpidettä, jos se on ristiriidassa 
tunnustamisjäsenvaltiossa annetun 
päätöksen kanssa.

1. Tunnustamisjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi joko riskin aiheuttajan 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
kieltäytyä tunnustamasta toisen 
jäsenvaltion tuomioistuimen määräämää 
suojelutoimenpidettä, jos se on ristiriidassa 
tunnustamisjäsenvaltiossa annetun 
päätöksen kanssa.

Perustelu

Kuten johdanto-osan 8 kappaleessa todetaan, oikeudenkäytön yhdenmukaisuuden 
varmistaminen on perusteena tunnustuksesta kieltäytymiselle ristiriitaisten päätösten 
tapauksessa. Siksi toimivaltaisen viranomaisen olisi myös sovellettava tätä 
kieltäytymisperustetta oma-aloitteisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suojelutoimenpiteen tunnustamisesta 
ja/tai täytäntöönpanosta ei voida 
kieltäytyä sillä perusteella, että 
tunnustamisjäsenvaltiossa ei kansallisen 
lainsäädännön nojalla voida määrätä 
tällaista toimenpidettä samojen 
tosiseikkojen perusteella.

Perustelu

Katso 12 artiklan 4 kohtaan tehty tarkistus. On loogisempaa sijoittaa tämä kohta välittömästi 
kieltäytymisperustetta koskevan kohdan jälkeen.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen kieltäytyy 
tunnustamasta suojelutoimenpidettä 
1 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava 
välittömästi alkuperäjäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle tästä 
kieltäytymisestä.

Perustelu

Näyttää asianmukaiselta, että alkuperäjäsenvaltion viranomaiselle olisi ilmoitettava 
mahdollisesta suojelutoimenpiteen tunnustamisesta kieltäytymisestä toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpano 
keskeytetään tai jos toimenpide 
peruutetaan alkuperäjäsenvaltiossa,
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on riskin aiheuttajan 
hakemuksesta keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen tai sen mahdollinen 
täytäntöönpano. Hakemus on tehtävä 
liitteessä II esitetyllä lomakkeella.

2. Jos alkuperävaltion toimivaltainen 
viranomainen keskeyttää
suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon tai 
peruuttaa toimenpiteen, sen on 
ilmoitettava välittömästi 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle tästä keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta.

Perustelu

Ei pitäisi olettaa, että riskin aiheuttaja tekee keskeytystä tai peruuttamista koskevan 
hakemuksen tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Se on epäkäytännöllistä, 
ja hakemuksen esittämisen ei pitäisi kuulua kyseisen henkilön vastuulle. Näistä syistä tällä 
tarkistuksella vahvistetaan edellisten tarkistusten mukaisesti velvollisuus tietojen suorasta 
välittämisestä toimivaltaisten viranomaisten välillä.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
toimenpide peruutetaan 
alkuperäjäsenvaltiossa, 
tunnustamisjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on keskeytettävä tai 
peruutettava suojelutoimenpiteen 
tunnustaminen ja sen mahdollinen 
täytäntöönpano heti, kun 
alkuperäjäsenvaltio on asianmukaisesti 
ilmoittanut siitä sille 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suojelutoimenpiteen tunnustamisesta ei 
voida kieltäytyä sillä perusteella, että 
tunnustamisjäsenvaltiossa ei kansallisen 
lainsäädännön nojalla voida määrätä 
tällaista toimenpidettä samojen 
tosiseikkojen perusteella.

Poistetaan.

(Katso 12 artiklan 1 a kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoitettava 
riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle 
henkilölle

1. Alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoitettava 
riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle 
henkilölle sekä tarvittaessa hänen 
lailliselle edustajalleen, edunvalvojalleen 
tai holhoojalleen

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
peruuttamisesta.

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
peruuttamisesta tai tarkistamisesta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet 
suojeltavalta henkilöltä 5 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen, niiden on 
viipymättä ja tarvittaessa asetuksen 
(EY) N:o 1393/2007 sääntöjen mukaisesti 
ilmoitettava riskin aiheuttajalle ja 
suojeltavalle henkilölle

2. Kun tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet 
5 artiklassa tarkoitetun todistuksen, niiden 
on viipymättä ja tarvittaessa 
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa 
(asiakirjojen tiedoksianto) 13 päivänä 
marraskuuta 2007 annetun asetuksen 
(EY) N:o 1393/20071 sääntöjen mukaisesti 
ilmoitettava riskin aiheuttajalle ja 
suojeltavalle henkilölle sekä tarvittaessa 
hänen lailliselle edustajalleen, 
edunvalvojalleen tai holhoojalleen 
kielellä, jota he ymmärtävät
_______________
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – ia alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ia) tarvittaessa 8 artiklan mukaisesti 
mukautetusta suojelutoimenpiteestä;

Perustelu

Velvollisuuteen ilmoittaa riskin aiheuttajalle ja suojeltavalle henkilölle 
suojelutoimenpiteeseen liittyvistä tiedoista sisältyvät tiedot hyväksytystä toimenpiteestä, jota 
on mukautettu tunnustamisjäsenvaltion lainsäädännön mukaan käytössä olevaksi 
toimenpiteeksi. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä tai toimenpiteen 
peruuttamisesta.

iv) suojelutoimenpiteen tunnustamisesta 
ja/tai täytäntöönpanosta kieltäytymisestä,
täytäntöönpanon keskeyttämisestä tai 
toimenpiteen peruuttamisesta.

Perustelu
Katso 13 artiklan 2 kohdan i a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 48



AD\889322FI.doc 29/34 PE473.887v04-00

FI

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun riskin aiheuttajalle ilmoitetaan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, 
alkuperä- ja tunnustamisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
ettei ole suojeltavan henkilön edun 
mukaista paljastaa hänen osoitettaan tai 
muita henkilötietojaan, ellei se ole 
tarpeen suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Translitteraatio tai käännös

Kun tämän asetuksen mukaisesti 
vaaditaan translitteraatio tai käännös, ne 
on laadittava tunnustamisjäsenvaltion 
virallisella kielellä tai jollakin niistä, tai 
millä tahansa muulla kielellä, jonka tuo 
jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. 
Tämän asetuksen mukaisesti laaditun 
käännöksen on oltava sellaisen henkilön 
laatima, jolla on kelpoisuus laatia 
käännöksiä jossakin jäsenvaltiossa.

(Katso 5 artiklan 4 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
hakija on alkuperäjäsenvaltiossa saanut 
korvauksetta tai osakorvausta vastaan 
oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai 
maksujen suorittamisesta, on hänellä myös 
missä tahansa suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista 
koskevassa menettelyssä oikeus saada 
tunnustamisjäsenvaltion lain mukainen 
laajin mahdollinen oikeusapu tai vapautus 
kulujen tai maksujen suorittamisesta.

Jos suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon 
hakija on alkuperäjäsenvaltiossa saanut 
korvauksetta tai osakorvausta vastaan 
oikeusapua tai vapautuksen kulujen tai 
maksujen suorittamisesta, myös missä 
tahansa suojelutoimenpiteen 
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista 
koskevassa menettelyssä harkitaan 
oikeuden myöntämistä hänelle saada 
tunnustamisjäsenvaltion lain mukainen 
oikeusapu tai laajin mahdollinen vapautus 
kulujen tai maksujen suorittamisesta 
jäsenvaltion päätöksen nojalla.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tietojen keruu

Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 
soveltamisen arvioinnin helpottamiseksi 
toimitettava komissiolle asiaankuuluvat 
tiedot kansallisten menettelyjen 
soveltamisesta 5 artiklassa tarkoitettujen 
todistusten myöntämiseen ja niiden 
välittämisestä toimivaltaisten 
viranomaisten välillä. Nämä tiedot 
sisältävät ainakin tiedon 
suojelutoimenpiteiden ja pyydettyjen, 
myönnettyjen ja/tai tunnustettujen 
todistusten määrästä sekä evättyjen, 
keskeytettyjen ja/tai peruutettujen 
todistusten määrästä ja myös tällaisen 
epäämisen ja/tai peruuttamisen syyt siten, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojan 
perusperiaatteet.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta viimeistään [viisi
vuotta 23 artiklassa määritellyn asetuksen 
soveltamisen alkamisen jälkeen]. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia asetuksen mukauttamiseksi.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta sekä tämän 
asetuksen ja direktiivin 2011/99/EU 
välisestä vuorovaikutuksesta viimeistään 
[neljä vuotta 23 artiklassa määritellyn 
asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen]. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotuksia asetuksen mukauttamiseksi.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava päätöksellä 
2001/470/EY perustetun siviili- ja 
kauppaoikeuden alan Euroopan 
oikeudellisen verkoston puitteissa kuvaus 
suojelutoimenpiteitä koskevista 
kansallisista säännöistä ja menettelyistä, 
muun muassa tunnustamista ja/tai 
täytäntöönpanoa käsittelevistä 
toimivaltaisista 
täytäntöönpanoviranomaisista, niiden 
asettamiseksi yleisön saataville.

Jäsenvaltioiden on toimitettava päätöksellä 
2001/470/EY perustetun siviili- ja 
kauppaoikeuden alan Euroopan 
oikeudellisen verkoston puitteissa kuvaus 
suojelutoimenpiteitä koskevista 
kansallisista säännöistä ja menettelyistä, 
muun muassa tunnustamista ja/tai 
täytäntöönpanoa käsittelevistä 
toimivaltaisista 
täytäntöönpanoviranomaisista, niiden 
asettamiseksi yleisön saataville. Yksittäisiä 
tapauksia koskevat tiedot ovat 
luottamuksellisia.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään [yksi vuosi ennen 
asetuksen voimaantuloa]

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viimeistään [yksi vuosi ennen 
asetuksen voimaantuloa]

a) millä viranomaisilla on toimivalta 
tämän asetukseen soveltamisalaan 
kuuluvissa asioissa;

a) niiden viranomaisten nimet ja 
yhteystiedot, joilla on toimivalta tämän 
asetukseen soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa;

b) kielet, jotka on hyväksytty 15 artiklassa
tarkoitettujen lomakkeiden käännöksiä 
varten.

b) kielet, jotka on hyväksytty 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen lomakkeiden 
käännöksiä varten.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liite I Liite

Perustelu
Tarkistusta perustellaan liitteen II poistolla (katso liitteeseen II tehty tarkistus).

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite II 

Komission teksti Tarkistus

Liite II Poistetaan liite.
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(Katso 12 artiklaan tehdyt tarkistukset.)
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