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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 38
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Asetusta on sovellettava kaikkiin 
elatusvastuisiin, jotka johtuvat 
perhesuhteista tai suhteista, joiden 
vaikutukset ovat perhesuhteisiin 
verrattavissa, jotta varmistetaan kaikkien 
elatusapuun oikeutettujen tasapuolinen 
kohtelu.

(9) Tällä asetuksella pyritään helpottamaan 
huolehtimisvelvollisuuksien täyttämistä 
perheen sisällä, ja se kattaa näin ollen 
kaikki sellaiset tapaukset, joissa on 
huolehdittava perheenjäsenen koko 
elatuksesta, eikä ainoastaan tapauksia, 
joissa joudutaan huolehtimaan vain 
elämiseen tarvittavista välttämättömistä 
varoista, mutta sitä sovelletaan ainoastaan 
sellaisissa tapauksissa, joissa vastuusta on 
säädetty laissa, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa elatusvastuu tai -velvollisuus ei 
johdu laista, vaan sopimusvapaudesta.

Or. it
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Perustelu

Perhesuhteet on määritelty kansallisissa lainsäädännöissä. Viittaus vastaaviin 
elatusvelvollisuuksiin aiheuttaa epävarmuutta, koska eri lainsäädännöissä sallitaan keiden 
tahansa kahden henkilön välinen huolehtimissopimus. Näin ollen on tarpeen täsmentää, että 
elatusvelvollisuus perustuu laista johtuvaan huolehtimisvelvollisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 39
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Asianosaisten on voitava yhteisestä 
sopimuksesta valita toimivaltainen 
tuomioistuin, paitsi jos kyseessä on 
alaikäisen lapsen elatusapu, jolloin halutaan 
suojella heikompaa osapuolta.

(11) Asianosaisten on voitava yhteisestä 
sopimuksesta valita toimivaltainen 
tuomioistuin, paitsi jos kyseessä on 
elatusapu alaikäiselle lapselle tai aikuiselle, 
joka on oikeustoimikelvoton, jolloin 
halutaan suojella heikompaa osapuolta.

Or. it

Perustelu

Lainsäädäntö on sitova, mitä tulee elatusapuun tai -maksuihin oikeutetun henkilön suojeluun 
kaikissa tapauksissa, joissa kyseinen henkilö ei kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 40
1 artiklan 1 kohta

1. Tätä asetusta sovelletaan 
elatusvastuuseen, joka johtuu perhesuhteista 
tai suhteista, joiden vaikutukset ovat 
sovellettavan lainsäädännön nojalla 
perhesuhteisiin verrattavissa.

1. Tätä asetusta sovelletaan 
elatusvastuuseen, joka johtuu lain 
mukaisesti perhesuhteista.

Or. it

Perustelu

Perhesuhteet on määritelty kansallisissa lainsäädännöissä. Viittaus vastaaviin 
elatusvelvollisuuksiin aiheuttaa epävarmuutta, koska eri lainsäädännöissä sallitaan keiden 
tahansa kahden henkilön välinen huolehtimissopimus. Näin ollen on tarpeen täsmentää, että 
elatusvelvollisuus perustuu laista johtuvaan huolehtimisvelvollisuuteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 41
2 artiklan -1 kohta (uusi)

- 1. "elatusvastuulla" laissa säädettyä 
velvollisuutta myös silloin, kun se on 
määritelty laajuudeltaan ja muodoltaan 
oikeuden päätöksessä tai sopimuksessa, 
huolehtia jossakin muodossa sellaisen 
henkilön, jolla on tai on ollut perhesiteitä 
elatusvelvollisen kanssa, elatuksesta tai 
vähintäänkin ylläpidosta;

Or. it

Perustelu

On tarpeen määritellä, mitä elatusvastuulla tarkoitetaan. Joissakin lainsäädännöissä tehdään 
ero ylläpitovastuun ja elatusvastuun välille.  Ensiksi mainittu on laajempi ja jälkimmäinen 
paljon suppeampi. Järjestelmässä on tarpeen ottaa huomioon molemmat määritelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 42
2 artiklan 2 alakohta

(2) ’tuomarilla’ tuomaria tai henkilöä, jolla 
on tuomarin toimivaltaan rinnastuvaa 
toimivaltaa elatusapua koskevissa asioissa;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska tuomari on jo 1 kohdassa tarkoin määritelty viranomainen. 

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 43
4 artiklan 4 kohta

4. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos kyseessä on 4. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos elätettävä on 
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alle kahdeksantoista vuoden ikäisen lapsen 
elatusapuasiassa syntynyt riita.

alle kahdeksantoista vuoden ikäinen lapsi 
tai oikeustoimikelvoton.

Or. it

Perustelu

Lainsäädäntö on sitova, mitä tulee elatusapuun tai -maksuihin oikeutetun henkilön suojeluun 
kaikissa tapauksissa, joissa kyseinen henkilö ei kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 44
6 artiklan b alakohta

b) kun kyseessä on puolison tai eronneen 
puolison elatusapu, sen jäsenvaltion 
tuomioistuimet, jonka alueella puolisoiden 
viimeinen yhteinen asuinpaikka oli sikäli 
kuin se oli puolisoiden asuinpaikka vielä 
oikeudenkäynnin vireillepanoa edeltävän 
vuoden aikana.

b) kun kyseessä on puolison tai eronneen 
puolison elatusapu, sen jäsenvaltion 
tuomioistuimet, jonka alueella puolisoiden 
viimeinen yhteinen asuinpaikka oli.

Or. it

Perustelu

Esitetty rajoitus on käsittämätön.  Tarpeen vaatiessa voitaisiin sanoa "vähintään vuotta 
aiemmin", mutta yhteisasumisen päättyminen ei koskaan ole asumusero- ja 
avioerotapauksissa oikeudellisen kiistan takana.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 45
7 artiklan 1 kohta

1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa 
nostetaan samaa elatusapua koskevia 
kanteita, muiden tuomioistuinten kuin sen, 
jossa kanne on ensin nostettu, on omasta 
aloitteestaan keskeytettävä asian käsittely, 
kunnes on ratkaistu, että tuomioistuin, 
jossa kanne on ensin nostettu, on 
toimivaltainen.

1. Silloin kun on kyse vireillä olevista ja 
toisiinsa liittyvistä kanteista sekä 
väliaikaisista toimenpiteistä ja 
turvaamistoimista, sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 44/2001 27, 28, 30 ja 31 artiklaa.
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Or. it

Perustelu

Tässä artiklassa ja sitä seuraavissa vahvistetuissa säännöissä toistetaan yhteisön oikeuteen ja 
tarkalleen ottaen asetukseen (EY) N:o 44/2001 jo ennestään sisältyvät säännöt, joista on 
tarpeen muistuttaa tässä yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 46
7 artiklan 2 kohta

2. Kun on ratkaistu, että tuomioistuin, jossa 
kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen, 
tulee muiden tuomioistuinten tuon 
tuomioistuimen toimivallan vuoksi jättää 
asia tutkimatta.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tämä kohta on tarpeeton, koska siinä toistetaan lähes sana sanalta tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 47
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Toisiinsa liittyvät kanteet

1. Jos eri jäsenvaltioiden tuomioistuimissa 
vireillä olevat kanteet liittyvät toisiinsa, 
tuomioistuin, jossa kanne on myöhemmin 
nostettu, voi keskeyttää asian käsittelyn.
2. Jos nämä kanteet ovat vireillä alimmassa 
oikeusasteessa, mikä tahansa tuomioistuin, 
jossa kanne on nostettu myöhemmin, voi 
asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian 
tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa kanne on 
ensin nostettu, on toimivaltainen tutkimaan 
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kyseiset kanteet ja niiden yhdistäminen on 
tämän tuomioistuimen lain mukaan 
sallittua.
3. Tätä artiklaa sovellettaessa katsotaan 
kanteiden liittyvän toisiinsa silloin, kun 
niiden välillä on niin läheinen yhteys, että 
kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen 
yhdessä on paikallaan, jotta kanteiden 
käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei 
johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.

Or. it

Perustelu

Tämä artikla on tarpeeton, koska siinä toistetaan lähes sana sanalta tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 48
9 artikla

9 artikla Poistetaan.
Asian paneminen vireille tuomioistuimessa
Tätä lukua sovellettaessa asian katsotaan 
olevan vireillä tuomioistuimessa:
a) päivämäärästä, jona haastehakemus tai 
vastaava asiakirja jätetään 
tuomioistuimeen, edellyttäen, että kantaja 
ei ole sen jälkeen jättänyt ryhtymättä 
vaadittuihin toimiin haasteen antamiseksi 
tiedoksi vastaajalle, tai
b) jos asiakirja on annettava tiedoksi ennen 
sen jättämistä tuomioistuimeen, 
päivämäärästä, jona tiedoksiannosta 
vastaava viranomainen ottaa sen vastaan, 
edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen 
jättänyt ryhtymättä vaadittuihin toimiin 
asiakirjan jättämiseksi tuomioistuimeen.

Or. it
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Perustelu

Tämä artikla on tarpeeton, koska siinä toistetaan lähes sana sanalta tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 49
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
Väliaikaiset toimenpiteet ja 

turvaamistoimet
Jäsenvaltion lain mukaisia väliaikaisia 
toimenpiteitä tai turvaamistoimia voidaan 
pyytää sanotun valtion tuomioistuimilta 
myös silloin, kun toisen jäsenvaltion 
tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan 
toimivaltainen tutkimaan pääasian.

Or. it

Perustelu

Tämä artikla on tarpeeton, koska siinä toistetaan lähes sana sanalta tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 50
11 artikla

11 artikla Poistetaan.
Toimivallan tutkiminen

Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa nostettu 
kanne koskee asiaa, jossa se ei tämän 
asetuksen mukaan ole toimivaltainen, 
tuomioistuimen on omasta aloitteestaan 
jätettävä asia käsittelemättä.

Or. it
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Perustelu

Tämä artikla on tarpeeton, koska siinä toistetaan lähes sana sanalta tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 teksti.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 51
13 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) jos elatusapuun oikeutettu ei saa 
elatusvelvolliselta elatusapua 1 kohdan 
mukaisesti määräytyvän lain nojalla, tai

a) jos elatusapuun oikeutettu ei saa 
elatusvelvolliselta elatusapua 1 kohdan 
mukaisesti määräytyvän lain nojalla, ja

Or. it

Perustelu

Mikään ei oikeuta 2 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan ehtojen esittämistä 
vaihtoehtoisina. On itsestään selvää, että kummankin ehdon on täytyttävä.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 52
14 artiklan a alakohta

a) valita johonkin menettelyyn 
tuomioistuinvaltion lain nimenomaisesti tai 
jollakin muulla yksiselitteisellä tavalla 
oikeudenkäynnin vireillepanon yhteydessä;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ehdotettu teksti on tällaisessa muodossa käsittämätön. On itsestään selvää, että sovelletaan 
kulloistakin asiaa käsitelleen tuomioistuimen menettelyä koskevia sääntöjä.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 53
14 artiklan b alakohdan iii alakohta
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iii) laki, jota sovelletaan heidän 
omaisuussuhteisiinsa lain 
määräytymishetkellä, jos kyseessä on 
kahden sellaisen henkilön välinen 
elatusapu, jotka ovat olleet avioliitossa tai 
suhteessa, jonka vaikutukset ovat 
sovellettavan lainsäädännön nojalla 
avioliittoon verrattavissa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Sovellettavan lain määrittelemiseksi ei ole ilmoitettu objektiivisia kriteerejä. Näin ollen 
kyseinen sääntö vaikuttaisi merkitsevän sitä, että osapuolet voivat valita haluamansa lain, 
jolloin b kohdan i ja ii alakohdan säännökset menettäisivät merkityksensä.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 54
15 artiklan 2 kohta

2. Jos kyseessä on puolison tai eronneen 
puolison elatusapu, elatusvelvollinen voi 
vastustaa elatusapuvaadetta vedoten 
elatusvastuun puuttumiseen sen maan lain 
nojalla, johon avioliitto oli kaikkein 
tiiviimmin yhteydessä.

2. Jos kyseessä on puolison tai eronneen 
puolison elatusapu, elatusvelvollinen voi 
vastustaa elatusapuvaadetta vedoten 
elatusvastuun puuttumiseen sen maan lain 
nojalla, jossa avioliitto on solmittu.

Or. it

Perustelu

Ainoa kysymykseen tuleva paikka on se, jossa avioliitto on solmittu.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 55
17 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Elatusapuun sovellettavan lain perusteella 
vahvistetaan erityisesti:

1. Elatusapuun sovellettavan päätöksen
perusteella vahvistetaan erityisesti: 

Or. it
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Perustelu

Asetus ei voi korvata perustavanlaatuisia kansallisia lakeja. Päätöksen, eli viime kädessä 
tuomioistuimen tekemän päätöksen, on sisällettävä tässä artiklassa muotoillut seikat.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 56
20 artikla

Tämän asetuksen mukaan määräytyvän lain 
säännöstä voidaan olla soveltamatta 
ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi 
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita. Tähän syyhyn 
vedoten ei kuitenkaan voida jättää 
soveltamatta jäsenvaltion lain säännöstä, 
jos jäsenvaltion lain soveltaminen on 
määräytynyt tämän asetuksen mukaisesti.

Tämän asetuksen mukaan määräytyvän lain 
säännöstä voidaan olla soveltamatta 
ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi 
vastoin tuomioistuinvaltion 
oikeusjärjestyksen perusteita. 

Or. it

Perustelu

Silloin, kun on kyse oikeusjärjestyksen perusteista, ei voida tehdä eroa jäsenvaltion ja muun 
kuin jäsenvaltion välille.

Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 57
22 artikla

1. Jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä 
olevassa asiassa haastehakemus tai 
vastaava asiakirja on annettava tiedoksi 
vastaajalle jollakin seuraavista tavoista:

1. Sen jäsenvaltion, jossa asiaa käsittelevä 
tuomioistuin sijaitsee, sääntöjä sovelletaan 
haastehakemukseen liittyviin menettelyihin 
mukaan lukien menettelyt, jotka liittyvät 
ilmoituksiin ja tiedotuksiin, määräaikoihin, 
oikeuteen puolustukseen ja päätöksistä 
valittamiseen.

a) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä 
osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla 
vastaanottotodistuksella, johon on merkitty 
vastaanottopäivä;
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b) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä 
osoitetaan tiedoksiannon suorittaneen 
toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla 
asiakirjalla, jossa todetaan, että vastaaja on 
vastaanottanut asiakirjan tai kieltäytynyt 
vastaanottamasta sitä ilman laillista 
perustetta, ja johon on merkitty 
tiedoksiantopäivä;

c) postitiedoksianto, mikä osoitetaan 
vastaajan allekirjoittamalla ja 
palauttamalla vastaanottotodistuksella, 
johon on merkitty vastaanottopäivä;

d) sähköinen tiedoksianto, esimerkiksi 
telekopioitse tai sähköpostitse, mikä 
osoitetaan vastaajan allekirjoittamalla ja 
palauttamalla vastaanottotodistuksella, 
johon on merkitty vastaanottopäivä.

2. Vastaajalla on oltava käytettävissään 
vähintään 30 päivää siitä päivästä, jona 
hän vastaanotti haastehakemuksen tai 
vastaavan asiakirjan, jotta hän voi 
valmistautua vastaamaan asiassa.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta, millä 
tavoin haastehakemukset ja vastaavat 
asiakirjat annetaan tiedoksi. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle kyseisiä tietoja 
koskevat muutokset.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta, millä 
tavoin haastehakemukset ja vastaavat 
asiakirjat annetaan tiedoksi. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle kyseisiä tietoja 
koskevat muutokset.

Komissio saattaa tiedot julkisesti saataville. Komissio saattaa tiedot julkisesti saataville.

Or. it

Perustelu

Erityismenettelyn käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista. Menettelysääntöjen 
moninaisuus aiheuttaa monikertaisesti ongelmia ja saattaa viivästyttää ongelmien 
ratkaisemista sen sijaan, että se nopeuttaisi ja helpottaisi sitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 58
23 artikla

1. Jos vastaaja, jonka asuinpaikka on 
muussa valtiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa kanne nostettiin, ei saavu paikalle, 
toimivaltaisen tuomioistuimen on 
keskeytettävä asian käsittely, kunnes on 
selvitetty, että vastaajalla on ollut 
mahdollisuus saada tieto 
haastehakemuksesta tai vastaavasta 
asiakirjasta 22 artiklan mukaisesti tai että 
kaikkiin tätä varten tarpeellisiin 
toimenpiteisiin on ryhdytty.
2. Jos vastaaja, jonka asuinpaikka on 
Euroopan yhteisön ulkopuolisessa 
valtiossa, ei saavu paikalle, toimivaltaisen 
tuomioistuimen on keskeytettävä asian 
käsittely, kunnes on selvitetty, että 
vastaajalla on ollut mahdollisuus saada 
tieto haastehakemuksesta tai vastaavasta 
asiakirjasta niin hyvissä ajoin, että hän on 
voinut valmistautua vastaamaan asiassa tai 
että kaikkiin tätä varten tarpeellisiin 
toimenpiteisiin on ryhdytty.
3. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa Haagissa 
15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn 
yleissopimuksen 15 artiklan määräyksiä 
sovelletaan, jos haastehakemus tai muu 
vastaava asiakirja on annettava tiedoksi 
sanotun yleissopimuksen mukaisesti.

1. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen 
tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa Haagissa 
15 päivänä marraskuuta 1965 tehdyn 
yleissopimuksen 15 artiklan määräyksiä 
sovelletaan, jos haastehakemus tai muu 
vastaava asiakirja on annettava tiedoksi 
sanotun yleissopimuksen mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Erityismenettelyn käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista. Menettelysääntöjen 
moninaisuus aiheuttaa monikertaisesti ongelmia ja saattaa viivästyttää ongelmien 
ratkaisemista sen sijaan, että se nopeuttaisi ja helpottaisi sitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t):Carlo Casini

Tarkistus 59
24 artikla

24 artikla Poistetaan.
Tuomio ja sen tutkiminen uudelleen

1. Jos vastaaja ei ole saapunut 
tuomioistuimeen, ja
a) ei tiedetä, onko hän saanut 
haastehakemuksen tai vastaavan 
asiakirjan, tai 
b) hän ei ole voinut vastustaa 
elatusapusaatavaa ylivoimaisen esteen tai 
hänestä riippumattomien poikkeuksellisten 
olosuhteiden vuoksi,
tuomio voidaan antaa, mutta vastaajalla on 
oikeus vaatia, että tuomion antanut 
tuomioistuin tutkii sen uudelleen.
2. Määräaika pyytää tuomion tutkimista 
uudelleen alkaa kulua päivästä, jona 
vastaaja on tiettävästi saanut tiedon 
tuomiosta ja voinut ryhtyä toimiin, ja 
viimeistään päivästä, jona tuomion 
täytäntöönpaneva viranomainen on 
ilmoittanut vastaajalle tuomiosta. 
Määräajan on oltava vähintään 20 päivää.
3. Uudelleen tutkimista koskeva vaatimus 
keskeyttää kaikki 
täytäntöönpanotoimenpiteet, joihin 
jossakin jäsenvaltiossa on ryhdytty.

Or. it

Perustelu

Erityismenettelyn käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista. Menettelysääntöjen 
moninaisuus aiheuttaa monikertaisesti ongelmia ja saattaa viivästyttää ongelmien 
ratkaisemista sen sijaan, että se nopeuttaisi ja helpottaisi sitä.
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Annetun tuomion täytäntöönpanosta voidaan 
kieltäytyä tai täytäntöönpanoa voidaan 
rajoittaa, osittain tai kokonaan, 
elatusvelvollisen pyynnöstä ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa:

Annetun tuomion täytäntöönpanosta voidaan 
kieltäytyä tai täytäntöönpanoa voidaan 
rajoittaa, osittain tai kokonaan, 
elatusvelvollisen pyynnöstä ainoastaan 
seuraavissa tapauksissa:

a) elatusvelvollinen vetoaa tilanteen 
muuttumiseen tai seikkoihin, jotka eivät 
olleet tuomion antaneen tuomioistuimen 
tiedossa silloin kun se antoi tuomionsa; 

a) on tullut ilmi, että 
täytäntöönpanomääräyksessä tai 
menettelyasiakirjoissa on virheitä; 

b) elatusvelvollinen on pyytänyt annetun 
tuomion tutkimista uudelleen 24 artiklan 
mukaisesti ja uutta tuomiota ei ole vielä 
annettu;
c) elatusvelvollinen on jo maksanut velan; b) elatusvelvollinen on jo maksanut velan;
d) oikeus saada annettu tuomio 
täytäntöönpannuksi on kokonaisuudessaan 
tai osittain vanhentunut;

c) oikeus saada annettu tuomio 
täytäntöönpannuksi on kokonaisuudessaan 
tai osittain vanhentunut;

e) annettu tuomio on ristiriidassa 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annetun 
tuomion kanssa tai sellaisen tuomion kanssa, 
joka täyttää ne edellytykset, jotka ovat 
tarpeen sen tunnustamiseksi 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

d) annettu tuomio on ristiriidassa 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annetun 
tuomion kanssa tai sellaisen tuomion kanssa, 
joka täyttää ne edellytykset, jotka ovat 
tarpeen sen tunnustamiseksi 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Or. it

Perustelu

Mitä tulee a) kohtaan, täytäntöönpanovaiheessa ei ole mahdollista käynnistää uudelleen 
keskustelua asioista, joista on jo annettu lopullinen tuomio. Täytäntöönpano voidaan 
keskeyttää ainoastaan itse täytäntöönpanoon liittyvistä syistä, eikä syistä, jotka ovat johtaneet 
päätöksen täytäntöönpanoon (ks. asetuksen (EY) N:o 44/2001 45 artiklan 2 kohta).

Mitä tulee b) kohtaan, erityismenettelyn käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista. 
Menettelysääntöjen moninaisuus aiheuttaa monikertaisesti ongelmia ja saattaa viivästyttää 
ongelmien ratkaisemista sen sijaan, että se nopeuttaisi ja helpottaisi sitä.

Uudelleenharkinnan mahdollisuus alkuperäjäsenvaltiossa loisi epänormaalin 
muutoksenhakujärjestelmän.  
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2. Määräys kuukausittaisesta 
suoraveloituksesta voidaan antaa ainoastaan, 
jos tuomio on annettu elatusvelvolliselle 
tiedoksi jollakin 22 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.

2. Määräys kuukausittaisesta 
suoraveloituksesta voidaan antaa ainoastaan, 
jos tuomio on annettu elatusvelvolliselle 
tiedoksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Erityismenettelyn käyttöönottaminen ole tarkoituksenmukaista. Menettelysääntöjen 
moninaisuus aiheuttaa monikertaisesti ongelmia ja saattaa viivästyttää ongelmien 
ratkaisemista sen sijaan, että se nopeuttaisi ja helpottaisi sitä.


