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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on seisukohal, et tõhusam võlgade piiriülene sissenõudmine suurendab 
ühtsel turul konkurentsivõimet. Selliste menetluste keerukus avaldab aga ebasoodsat 
majanduslikku mõju ning seda eeskätt ettevõtjatele, kes kauplevad või osutavad teenuseid 
muudes liikmesriikides. Ühtsel turul võrdsete võimaluste loomise põhiliseks eelduseks on 
toimiv ja rahalistele võimalustele vastav juurdepääs võlgade piiriülese sissenõudmise 
menetlustele. Kuivõrd piiriülese toime määratlemisel on põhiline selgus, püüab arvamuse 
koostaja eeskätt kindlaks määrata, mis piiriülene toime on, mitte keskenduda sellele, mida see 
ei ole.

Euroopa pangakonto arestimise menetlus on alternatiiv sarnast tulemust taotlevale 
riigisisesele kohtumenetlusele. Kuigi võlgnike teavitamata jätmine pangakonto arestimise 
määruste väljaandmisel kindlustab kahtlemata määruste tõhusa täitmise, tuleb luua õige 
tasakaal võlgnike piisava kaitse ja võlausaldajate õiguse vahel maksmata summad sisse 
nõuda. Arvamuse koostaja mõistab, et võlausaldajatelt tuleb nõuda tagatist, mille suuruse 
määraks asjaomane kohus, ning et selgitada tuleb mõisteid nagu „nõutav vara”. Samal ajal 
tuleks kohtumenetlusi üldiselt kiirendada, kehtestades pangakonto arestimismääruse 
väljastamisele ja täitmisele lühikesed ja konkreetsed tähtajad. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et varasid tuleks avalikustada ainult selle summa ulatuses, 
mida läheb tarvis tegelike nõuete katmiseks, samal ajal kui summad, mida võlgnikul on vaja 
põhiliste elamiskulude katmiseks, tuleks pangakonto arestimise menetlustest välja jätta. 
Seejuures tuleb katta arestimismääruse täitmisega kaasnevad panga teenustasud ning samas 
tagada, et arveldused kajastavad täpselt panga tegelikke kulusid, mis tekkisid nende teenuste 
osutamisega seoses.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määrusega tuleb ette näha 
piisavad kaitsemeetmed arestimismääruse 
kuritarvitamise vältimiseks. Kohtul peaks 
eelkõige olema võimalus nõuda
võlausaldajalt tagatist põhjendamatu 
arestimismääruse tõttu võlgnikule tekitatud 
kahjude hüvitamiseks, välja arvatud juhul, 
kui võlausaldaja kasuks on juba tehtud 

(15) Käesoleva määrusega tuleb ette näha 
piisavad kaitsemeetmed arestimismääruse 
kuritarvitamise vältimiseks. Kohus peaks 
eelkõige nõudma võlausaldajalt tagatist 
põhjendamatu arestimismääruse tõttu 
võlgnikule tekitatud kahjude hüvitamiseks, 
välja arvatud juhul, kui võlausaldaja 
kasuks on juba tehtud kohtuotsus, mis on 
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kohtuotsus, mis on täitmise liikmesriigis 
täitmisele pööratav. Võlausaldaja poolt 
võlgnikule selliste kahjude hüvitamise 
tingimusi peaks reguleerima siseriiklik 
õigus. Kui liikmesriigi õigusega ei ole 
hageja seadusjärgset vastutust ette 
nähtud, ei tohiks käesoleva määrusega 
välistada samaväärse mõjuga meetmete, 
näiteks hageja kohustus nõustuda 
võimalike kahjude hüvitamisega, 
kasutamist.

täitmise liikmesriigis täitmisele pööratav,
sellise tagatise suuruse määrab 
asjaomane kohus, lähtudes võlasummast. 
Võlausaldaja poolt võlgnikule selliste 
kahjude hüvitamise üksikasjalikke
tingimusi peaks reguleerima siseriiklik 
õigus, kuid liikmesriigid peaksid tagama 
korra arestimismääruse kuritarvitamise 
ohvritele hüvitise maksmiseks.

Selgitus

Kuivõrd pangakonto arestimise määruste väljastamise tingimused ei ole piisavalt ranged, 
tuleb võlausaldajatelt nõuda tagatist suuruses, mille määrab asjaomane kohus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Pangakonto arestimismääruse kiire 
täitmise tagamiseks tuleks käesolevas 
määruses sätestada, et arestimismäärus 
edastatakse selle teinud kohtult pangale 
määruses (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja 
kohtuväliste dokumentide liikmesriikides 
kättetoimetamise kohta) sätestatud otse 
kättetoimetamise teel. Samuti tuleks 
käesolevas määruses sätestada asjakohased 
eeskirjad arestimismääruse täitmiseks 
panga poolt ja kohustada panka teatama, 
kas võlgniku vahendid on 
arestimismäärusega edukalt arestitud.

(17) Juhul kui hageja kasuks on juba 
tehtud sisuline kohtuotsus või muu 
täitedokument ja pangakonto 
arestimismääruse kiire täitmise tagamiseks 
tuleks käesolevas määruses sätestada, et 
arestimismäärus edastatakse selle teinud 
kohtult pangale määruses (EÜ) nr 
1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste 
dokumentide liikmesriikides 
kättetoimetamise kohta) sätestatud otse 
kättetoimetamise teel. Samuti tuleks 
käesolevas määruses sätestada asjakohased 
eeskirjad arestimismääruse täitmiseks 
panga poolt ja kohustada panka teatama, 
kas võlgniku vahendid on 
arestimismäärusega edukalt arestitud.

Selgitus

Kooskõlas komisjoni ettepanekuga ei tohiks kohaldada välisriigi kohtuotsuste tunnustamise 
nõuet, kui sisulise otsusega on võlausaldaja kasuks juba määratud rahasumma, sest 
pangakonto arestimise määrust kohaldatakse ainult selliste isikute suhtes, kes taotlevad 
juurdepääsu neile seadusjärgselt kuuluvale varale.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Juhul kui hageja kasuks ei ole veel 
tehtud sisulist kohtuotsust või muud 
täitedokumenti, võivad kohtud neis 
liikmesriikides, kus kontod asuvad, teha 
pangakonto arestimise määruse 
minimaalset proportsionaalset menetlust 
järgides. Selline kohtumenetlus peab 
olema piiratud sellega, mis on vajalik 
võlausaldaja asjakohase kaitse 
tagamiseks. Võlgnikku tuleb sellest 
menetlusest teavitada enne määruse 
rakendamist.

Selgitus

Selleks et liikmesriigid saaksid tagada oma kodanike kaitse konto arestimise määruse 
kuritahtliku väärkasutamise vastu välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise kaudu, 
peaks neil olema võimalik kohaldada välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise nõudeid 
määruse kohaldamisele oma liikmesriigis. Kõnealustes menetlustes ei peaks olema võimalik 
seda küsimärgi alla otsuse teinud kohtu otsust määrust puudutava hageja nõude sisu kohta, 
kuid peaks olema võimalik otsustada, kas on tagatud piisav kaitse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Pangakonto arestimise määruse 
tegemise menetluses tuleks tagada 
võlgniku õigus õiglasele kohtulikule 
arutamisele. Eelkõige tähendab see, et 
arestimismäärus ja kõik hageja esitatud 
dokumendid toimetatakse kostjale kätte 
kohe pärast arestimismääruse täitmist ja 
kostja saab taotleda arestimismääruse 
läbivaatamist. Läbivaatamine peaks 

(18) Pangakonto arestimise määruse 
tegemise menetluses tuleks tagada 
võlgniku õigus õiglasele kohtulikule 
arutamisele. Eelkõige tähendab see, et 
arestimismäärus ja kõik hageja esitatud 
dokumendid toimetatakse kostjale kätte 
kohe pärast arestimismääruse täitmist ja 
kostja saab taotleda arestimismääruse 
läbivaatamist. Arestimismääruse enda
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kuuluma arestimismääruse teinud kohtu 
pädevusse, välja arvatud juhul, kui 
vaidlustatakse täitmisega seotud asjaolud. 
Kui aga kostja on tarbija, töötaja või 
kindlustatud isik, peaks tal olema 
võimalus taotleda arestimismääruse 
läbivaatamist oma elukohaliikmesriigi
kohtus. Samuti peaks võlgnikul olema 
õigus pangakontol asuvate vahendite 
vabastamiseks, kui ta esitab muu tagatise.

läbivaatamine peaks kuuluma 
arestimismääruse teinud kohtu pädevusse, 
välja arvatud juhul, kui vaidlustatakse 
täitmisega seotud asjaolud. Kostjal peaks 
aga olema võimalus taotleda 
arestimismääruse läbivaatamist selle
liikmesriigi kohtus, kus tal on 
pangakontod, kuivõrd see puudutab 
arestimismääruse jõustamist kõnealuses 
liikmesriigis. Samuti peaks võlgnikul 
olema õigus pangakontol asuvate vahendite 
vabastamiseks, kui ta esitab muu tagatise.

Selgitus

Kogu ELis kohaldatava pangakonto arestimise määruse vaidlustamiseks peaks võlgnik 
taotlema läbivaatamist arestimismääruse välja andnud kohtult, aga selliste eraisikute 
kaitsmiseks, kes võibolla elavad ja omavad pangakontosid rohkem kui ühes liikmesriigis, 
peaks olema võimalus kohtulikult vaidlustada arestimismääruse kohaldamine igas 
liikmesriigis, kus neil on pangakonto, kui muudatus puudutab arestimismääruse kohaldamist 
selles liikmesriigis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
rahaliste nõuete suhtes artiklis 3 
määratletud piiriülese toimega tsiviil- ja 
kaubandusasjades igat liiki kohtutes. 
Määrust ei kohaldata eelkõige maksu-, 
tolli- ja haldusasjade suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse nõuete 
suhtes artiklis 3 määratletud piiriülese 
toimega tsiviil- ja kaubandusasjades igat 
liiki kohtutes. Määrust ei kohaldata 
eelkõige maksu-, tolli- ja haldusasjade 
suhtes.

Selgitus

Artikli 4 lõikes 7 on termin „nõue” juba määratletud kui olemasolev nõue konkreetse või 
kindlaksmääratava rahasumma tasumiseks.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 
pangakontode suhtes, mis ei kuulu 
arestimisele pangakonto asukoha 
liikmesriigi õiguse kohaselt, mis käsitleb 
puutumatust täitemeetmete suhtes, ega 
väärtpaberiarveldussüsteemide suhtes, 
mille liikmesriigid on määranud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
98/26/EÜ artikliga 10.

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 
pangakontode suhtes, mis ei kuulu 
arestimisele pangakonto asukoha 
liikmesriigi õiguse kohaselt, mis käsitleb 
puutumatust täitemeetmete suhtes,
pangakontode suhtes, mis avati 
maksesüsteemide loomiseks, ega 
väärtpaberiarveldussüsteemide suhtes, 
mille liikmesriigid on määranud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
98/26/EÜ artikliga 10.

Selgitus

Määruse reguleerimisala erandeid tuleks kohaldada lisaks väärtpaberiarveldussüsteemidele 
ka kõikidele kontodele, mis avati eesmärgiga luua süsteemid, millele on viidatud direktiivis 
98/26/EÜ (rahalise arveldamise vahendid ja maksesüsteemid).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses ei käsitata asja 
piiriülese toimega asjana üksnes juhul, kui 
kohus, kelle poole on pöördutud Euroopa 
arestimismääruse taotlusega, ja kõik
määrusega arestitavad pangakontod
asuvad ning pooled asuvad või elavad
samas liikmesriigis.

Käesolevas määruses käsitatakse asja 
piiriülese toimega asjana, kui kas:

– kohus, kelle poole on pöördutud Euroopa 
arestimismääruse taotlusega,
– mõni määrusega arestitavatest
pangakontodest või

– üks pooltest
ei asu samas liikmesriigis.
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Selgitus

Selguse mõttes tuleks piiriülese toime määratlus vormistada positiivsena ja mitte negatiivsena 
(vt näiteks määratlusi määrustes (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa 
maksekäsumenetlus, või määrus (EÜ) nr 861/2007, millega kehtestatakse Euroopa 
väiksemate kohtuvaidluste menetlus).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuupäev, mille alusel piiriülese mõõtme 
olemasolu kindlaks tehakse, on iga 
juhtumi puhul kuupäev, mil asjaomasele 
kohtule esitati pangakonto arestimise 
taotluse vorm.

Selgitus

Tuleb täpsustada kuupäeva, mil hinnatakse asjaolusid, millega tehakse kindlaks juhtumi 
piiriülene mõõde (vt näiteks määrust (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa 
maksekäsumenetlus, või määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate 
kohtuvaidluste menetlus).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „pank” – ettevõtja, kes tegeleb hoiuste 
või muude tagasimakstavate vahendite 
vastuvõtmisega üldsuselt ning oma arvel 
laenu andmisega;

2. „pank” – krediidiasutus, mis tegeleb 
hoiuste või muude tagasimakstavate 
vahendite vastuvõtmisega üldsuselt ning 
oma arvel laenu andmisega;

Selgitus

Pankade määratlemisel tuleks kasutada terminit „krediidiasutus”, nagu see on kehtestatud 
direktiivis 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta.



AD\893998ET.doc 9/21 PE475.906v02-00

ET

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 11 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lähtub dokumendi allkirjast ja sisust 
ning

a) lähtub dokumendi allkirjast, sisust,
poolte isikute tuvastamisest ning sellest, et 
pooled kiidavad dokumendis esitatud sisu 
ja kuupäeva heaks ning

Selgitus

Dokumendi ehtsuse kindlakstegemisel lähtutakse poolte isikute tuvastamist ning sellest, et 
pooled kiidavad kõnealuses dokumendis esitatud sisu ja kuupäeva heaks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a    

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hageja taotleb Euroopa 
arestimismäärust enne kostja vastu sisulise 
kohtumenetluse algatamist või kõnealuse 
menetluse mis tahes etapis;

a) võlausaldaja taotleb Euroopa 
arestimismäärust enne võlgniku vastu 
sisulise kohtumenetluse algatamist või 
kõnealuse menetluse mis tahes etapis;

Selgitus

Enne kohtumenetluse algust ei ole kohane viidata hagejatele ega kostjatele, sobilikumad 
terminid on „võlausaldaja” ja „võlgnik”.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hageja kasuks on tehtud kohtuotsus, 
kohtulahend või ametlik juriidiline 
dokument, mis on täitmisele pööratav 
päritoluliikmesriigis, kuid ei ole täitmise 
liikmesriigis veel täitmisele pööratavaks 
kuulutatud, kui sellist täitmisele 

b) võlausaldaja kasuks on tehtud 
kohtuotsus, kohtulahend või ametlik 
juriidiline dokument, mis on täitmisele 
pööratav päritoluliikmesriigis, kuid ei ole 
täitmise liikmesriigis veel täitmisele 
pööratavaks kuulutatud, kui sellist 
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pööratavaks kuulutamist nõutakse. täitmisele pööratavaks kuulutamist 
nõutakse.

Selgitus

Enne kohtumenetluse algust ei ole kohane viidata hagejatele ega kostjatele, sobilikumad 
terminid on „võlausaldaja” ja „võlgnik”.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. jagu kohaldatakse olukorras, kus hageja
taotleb Euroopa arestimismäärust pärast 
seda, kui tema kasuks ja kostja kahjuks on 
tehtud kohtuotsus, kohtulahend või ametlik 
juriidiline dokument, mis on seadusest 
tulenevalt täitmise liikmesriigis täitmisele 
pööratav või on seal täitmisele pööratavaks 
kuulutatud.

2. jagu kohaldatakse olukorras, kus 
võlausaldaja taotleb Euroopa 
arestimismäärust pärast seda, kui tema 
kasuks ja võlgniku kahjuks on tehtud 
kohtuotsus, kohtulahend või ametlik 
juriidiline dokument, mis on seadusest 
tulenevalt täitmise liikmesriigis täitmisele 
pööratav või on seal täitmisele pööratavaks 
kuulutatud.

Selgitus

Enne kohtumenetluse algust ei ole kohane viidata hagejatele ega kostjatele, sobilikumad 
terminid on „võlausaldaja” ja „võlgnik”.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa arestimismääruse tegemine 
kuulub selle liikmesriigi kohtu pädevusse, 
kus tuleb kohtualluvuse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt algatada 
sisuline kohtumenetlus. Kui asja sisuliseks 
arutamiseks on pädevad mitu kohut, on 
pädev selle liikmesriigi kohus, kus hageja 
on algatanud või kavatseb algatada sisulise 
kohtumenetluse.

2. Euroopa arestimismääruse tegemine 
kuulub selle liikmesriigi kohtu pädevusse, 
kus tuleb kohtualluvuse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt algatada 
sisuline kohtumenetlus. Kui asja sisuliseks 
arutamiseks on pädevad mitu kohut, on 
pädev selle liikmesriigi kohus, kus hageja 
on algatanud sisulise kohtumenetluse.
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Selgitus

Sõnade „või kavatseb algatada” väljajätmisel väheneb mis tahes kahetimõistetavus 
olukorras, kus tehakse kindlaks, millised kohtud kohtualluvusse kuuluvad.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tema nõue kostja vastu näib olevat igati 
põhjendatud;

a) tema nõue kostja vastu on igati 
põhjendatud; 

Selgitus

Kostjate ja hagejate õiguste vahel õige tasakaalu loomiseks peavad kostjate vastu esitatavad 
nõuded olema igati põhjendatud ka tegelikkuses.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuet loetakse punkti a mõistes igati 
põhjendatuks, kui muu hulgas on tehtud 
kindlaks, et:
– nõue on olemas,
– nõue kuulub väljamaksmisele,
– nõutava vara asjas on algatatud 
kohtumenetlus.

Selgitus

Kostjate ja hagejate õiguste vahel õige tasakaalu loomiseks peaks määruse tekst sisaldama 
kriteeriume, mille alusel määrata kindlaks vara, mille kohta esitatakse võlgnikule nõue.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui hageja kasuks ja kostja kahjuks on 
juba tehtud rahasumma maksmist käsitlev
kohtuotsus, kohtulahend või ametlik 
juriidiline dokument, mis on 
päritoluliikmesriigis täitmisele pööratav ja 
mida tuleb Euroopa Liidu kohaldatava 
õiguse kohaselt täitmise liikmesriigis 
tunnustada, peetakse lõike 1 punktis a 
sätestatud tingimust täidetuks.

2. Lõike 1 esimese lõigu punktis a 
sätestatud tingimust peetakse täidetuks,
kui hageja kasuks on juba tehtud 
kohtuotsus, kohtulahend või ametlik 
juriidiline dokument, mis on 
päritoluliikmesriigis täitmisele pööratav ja 
mida tuleb täitmise liikmesriigis 
tunnustada Euroopa Liidu kohaldatava 
õiguse kohaselt, mille alusel see dokument 
koostati või mille alusel kinnitati, et nõue 
on seotud maksega, mille kohta on 
esitatud nõue pangakonto arestimise 
määruse taotlusega.

Selgitus

Tekst tuleb ümber sõnastada, et muuta see selgemaks ja luua õige tasakaal kostjate ja 
hagejate õiguste vahel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohus võib enne Euroopa 
arestimismääruse tegemist nõuda, et 
hageja esitaks tagatisdeposiidi või 
samaväärse garantii, et tagada kostja 
võimalike kahjude hüvitamine ulatuses, 
milles hageja on siseriikliku õiguse 
kohaselt kohustatud sellise kahju 
hüvitama.

Kohus nõuab enne Euroopa 
arestimismääruse tegemist, et hageja 
esitaks tagatisdeposiidi või samaväärse 
garantii, et tagada kostja võimalike kahjude 
hüvitamine. Hageja on kohustatud sellise 
kahju hüvitama, kui Euroopa 
arestimismääruse teinud kohus otsustab 
läbivaatamise käigus, et hageja taotles 
Euroopa arestimismäärust alusetult.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa arestimismääruse taotlus 
esitatakse enne sisulise menetluse 
algatamist, algatab hageja kõnealuse 
menetluse 30 päeva jooksul pärast 
arestimismääruse tegemise kuupäeva või 
arestimismääruse teinud kohtu kehtestatud 
mis tahes lühema ajavahemiku jooksul, 
vastasel juhul muutub arestimismäärus 
tühistatavaks kooskõlas artikli 34 lõike 1 
punktiga b või artikli 35 lõikega 2.

Kui Euroopa arestimismääruse taotlus 
esitatakse enne sisulise menetluse 
algatamist, algatab hageja kõnealuse 
menetluse 30 kalendripäeva jooksul pärast 
arestimismääruse tegemise kuupäeva või 
arestimismääruse teinud kohtu kehtestatud 
mis tahes lühema ajavahemiku jooksul, 
vastasel juhul muutub arestimismäärus 
tühistatavaks kooskõlas artikli 34 lõike 1 
punktiga b või artikli 35 lõikega 2.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tegemist on 30 kalendripäevaga.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas c) üks järgmistest:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimalus kohustada kõiki oma 
territooriumil asuvaid pankasid avaldama 
teabe selle kohta, kas kostjal on nende 
pangas konto või mitte;

a) võimalus kohustada kõiki oma 
territooriumil asuvaid pankasid teavitama 
pädevaid asutusi sellest, kas kostjal on 
nende pangas konto või mitte;

Selgitus

Tuleb täpsustada, et vaja on teavitada pädevaid asutusi.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui hageja kasuks on tehtud 
sisuline kohtuotsus, ametlik juriidiline 
dokument või kohtulahend, mis on 
päritoluliikmesriigis täitmisele pööratav, 
või artikli 5 lõikes 2 osutatud juhtudel, 
kuni Euroopa arestimismääruse mõju 
asendub siseriikliku õigusega ette nähtud 
täitemeetme samaväärse mõjuga, 
tingimusel et esimesel nimetatud kahest 
juhust on hageja algatanud täitemenetluse 
30 päeva jooksul pärast seda, kui 
kohtuotsus, ametlik juriidiline dokument 
või kohtulahend on teatavaks tehtud või 
muutunud täitmisele pööratavaks, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

b) juhul kui hageja kasuks on tehtud 
sisuline kohtuotsus, ametlik juriidiline 
dokument või kohtulahend, mis on 
päritoluliikmesriigis täitmisele pööratav, 
või artikli 5 lõikes 2 osutatud juhtudel, 
kuni Euroopa arestimismääruse mõju 
asendub siseriikliku õigusega ette nähtud 
täitemeetme samaväärse mõjuga, 
tingimusel et esimesel nimetatud kahest 
juhust on hageja algatanud täitemenetluse 
30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui 
kohtuotsus, ametlik juriidiline dokument 
või kohtulahend on teatavaks tehtud või 
muutunud täitmisele pööratavaks, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tegemist on 30 kalendripäevaga.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaebus esitatakse 30 päeva jooksul 
pärast lõikes 1 osutatud otsusest teatamist.

2. Kaebus esitatakse 30 kalendripäeva
jooksul pärast lõikes 1 osutatud otsusest 
teatamist.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tegemist on 30 kalendripäevaga.

Muudatusettepanek 24
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühes liikmesriigis vastavalt artikli 6 
lõikele 2 ja artikli 14 lõikele 1 tehtud 
Euroopa arestimismäärust tunnustatakse ja 
täidetakse teistes liikmesriikides 
automaatselt, ilma et selleks oleks vaja 
täitemäärust ja ilma tunnustamise 
vaidlustamise võimaluseta.

Ühes liikmesriigis artikli 5 lõikes 2 ja 
artikli 14 lõikes 1 nimetatud asjaoludel 
tehtud Euroopa arestimismäärust 
tunnustatakse ja täidetakse teistes 
liikmesriikides automaatselt, ilma et selleks 
oleks vaja täitemäärust ja ilma 
tunnustamise vaidlustamise võimaluseta.

Selgitus

Peaks olema selge, et välisriigi kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise menetlus kaotatakse 
vaid siis, kui hageja on saanud artikli 5 lõikes 2 sätestatud sisulise otsuse.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa arestimismäärus ja kõik kohtule 
või pädevale asutusele arestimismääruse 
saamiseks esitatud dokumendid 
toimetatakse põhjendamatu viivituseta 
kostjale kätte pärast seda, kui 
arestimismäärus on pangale artikli 24 
kohaselt kätte toimetatud ja pank on 
väljastanud kinnituse vastavalt artiklile 27.

1. Euroopa arestimismäärus ja kõik kohtule 
või pädevale asutusele arestimismääruse 
saamiseks esitatud dokumendid 
toimetatakse kostjale kätte ühe tööpäeva 
jooksul pärast seda, kui arestimismäärus on 
pangale artikli 24 kohaselt kätte toimetatud 
ja pank on väljastanud kinnituse vastavalt 
artiklile 27.

Selgitus

Tuleb selgelt täpsustada tähtaega, mille jooksul tuleb kostjale arestimismäärus ja kõik kohtule 
või pädevale asutusele arestimismääruse saamiseks esitatud dokumendid kätte toimetada.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavalt lõikele 1 Euroopa 
arestimismääruses nimetatud pangakontol 
olevad vahendid on finantsinstrumendid, 
määratakse nende väärtus täitmise päeval 
kohaldatava asjaomase turuhinna alusel.

3. Kui vastavalt lõikele 1 Euroopa 
arestimismääruses nimetatud pangakontol 
olevad vahendid on finantsinstrumendid, 
määratakse nende väärtus täitmise päeval 
kohaldatava asjaomase turuhinna alusel. 
Kui pangakontol on rohkem vahendeid, 
kui on märgitud Euroopa 
arestimismääruses, määrab pank, milliste 
finantsinstrumentide suhtes Euroopa 
arestimismäärust kohaldatakse. Kui 
võlgnik ei ole panga otsusega nõus, võib 
võlgnik taotleda otsuse läbivaatamist selle 
liikmesriigi asjaomasel kohtul, kus 
pangakonto asub.

Selgitus

Kui pangakontol on erinevad finantsinstrumendid, tuleb täpsustada, milliseid neist arestimise 
määrus puudutab.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pangakontol olevad vahendid on 
Euroopa arestimismääruses nimetatud 
vääringust erinevas vääringus, konverteerib 
pank asjaomase summa täitmise päeva 
ametliku vahetuskursi alusel.

4. Kui pangakontol olevad vahendid on 
Euroopa arestimismääruses nimetatud 
vääringust erinevas vääringus, konverteerib 
pank asjaomase summa, võttes aluseks
täitmise päeva ametliku vahetuskursi 
pangakonto asukoha liikmesriigis.

Selgitus

Täpsustada tuleks ametlikku vahetuskurssi, mida pank asjaomase summa konverteerimiseks 
kasutab.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguskaitsevahendid, mida kostja saab 
kasutada päritoluliikmesriigis

Kostja õigus Euroopa arestimismääruse 
läbivaatamiseks

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Läbivaatamise taotlus tuleb esitada 
viivitamata ja igal juhul 45 päeva jooksul 
alates päevast, mil kostjat arestimismääruse 
sisust tegelikult teavitati ja tal oli võimalus 
sellele reageerida, välja arvatud lõike 1 
punkti b kohase läbivaatamise puhul.

2. Läbivaatamise taotlus tuleb esitada 
viivitamata ja igal juhul 45 kalendripäeva
jooksul alates päevast, mil kostjat 
arestimismääruse sisust tegelikult teavitati 
ja tal oli võimalus sellele reageerida, välja 
arvatud lõike 1 punkti b kohase 
läbivaatamise puhul.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tegemist on 45 kalendripäevaga.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Läbivaatamise taotlus esitatakse 
arestimismääruse teinud kohtule. Taotlus 
esitatakse IV lisas sätestatud vormil mis 
tahes sidevahendi kaudu, sh 
elektrooniliselt.

3. Kõikjal ELis kohaldatava Euroopa 
arestimismääruse läbivaatamise taotlus 
esitatakse arestimismääruse teinud kohtule. 
Taotlus esitatakse IV lisas sätestatud 
vormil mis tahes sidevahendi kaudu, sh 
elektrooniliselt.

Selgitus

Kogu ELis kohaldatava pangakonto arestimise määruse vaidlustamiseks peaks võlgnik 
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taotlema läbivaatamist arestimismääruse välja andnud kohtult, aga selliste eraisikute 
kaitsmiseks, kes võibolla elavad ja omavad pangakontosid rohkem kui ühes liikmesriigis, 
peaks olema võimalus kohtulikult vaidlustada arestimismääruse kohaldamine igas 
liikmesriigis, kus neil on pangakonto, kui muudatus puudutab arestimismääruse kohaldamist 
selles liikmesriigis.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks artikli 35 kohaseid 
kostja õigusi, võib kostja esitada taotluse 
Euroopa arestimismääruse 
läbivaatamiseks ka muu liikmesriigi 
kohtule. Kohtu võimalik otsus tühistada 
või muuta selle lõike alusel tehtud 
Euroopa arestimismäärust on kohaldatav 
ainult selles liikmesriigis, kus kohus asub.

Selgitus

Kogu ELis kohaldatava pangakonto arestimise määruse vaidlustamiseks peaks võlgnik 
taotlema läbivaatamist arestimismääruse välja andnud kohtult, aga selliste eraisikute 
kaitsmiseks, kes võibolla elavad ja omavad pangakontosid rohkem kui ühes liikmesriigis, 
peaks olema võimalus kohtulikult vaidlustada arestimismääruse kohaldamine igas 
liikmesriigis, kus neil on pangakonto, kui muudatus puudutab arestimismääruse kohaldamist 
selles liikmesriigis.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotlus toimetatakse hagejale kätte 
vastavalt dokumentide kättetoimetamise 
suhtes kohaldatavatele eeskirjadele.

4. Kohus toimetab taotluse hagejale kätte 
vastavalt dokumentide kättetoimetamise 
suhtes kohaldatavatele eeskirjadele.

Selgitus

Tuleb rõhutada, et taotluse toimetab kätte kohus.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Otsus toimetatakse viivitamata kätte 
asjaomasele pangale või asjaomastele 
pankadele, kes täidab või kes täidavad 
otsuse kohe pärast selle kättesaamist, 
vabastades arestitud summa kas täielikult 
või osaliselt. Otsus toimetatakse
dokumentide kättetoimetamise suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt 
viivitamata kätte ka hagejale.

7. Kohus toimetab otsuse viivitamata kätte 
asjaomasele pangale või asjaomastele 
pankadele, kes täidab või kes täidavad 
otsuse kohe pärast selle kättesaamist, 
vabastades arestitud summa kas täielikult 
või osaliselt. Kohus toimetab otsuse
dokumentide kättetoimetamise suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt 
viivitamata kätte ka hagejale.

Selgitus

Tuleb rõhutada, et otsuse toimetab kätte kohus.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Õiguskaitsevahendid, mida kostja saab 

kasutada liikmesriigis, kus on tema 
alaline elukoht

Kui kostja on tarbija, töötaja või 
kindlustatud isik, võib ta artiklite 34 ja 35 
kohase läbivaatamise taotluse esitada ka 
oma elukohaliikmesriigi pädevale 
kohtule, kellest tuleb komisjonile teatada 
vastavalt artiklile 49.

Selgitus

Kogu ELis kohaldatava pangakonto arestimise määruse vaidlustamiseks peaks võlgnik 
taotlema läbivaatamist arestimismääruse välja andnud kohtult, aga selliste eraisikute 
kaitsmiseks, kes võibolla elavad ja omavad pangakontosid rohkem kui ühes liikmesriigis, 
peaks olema võimalus kohtulikult vaidlustada arestimismääruse kohaldamine igas 
liikmesriigis, kus neil on pangakonto, kui muudatus puudutab arestimismääruse kohaldamist 



PE475.906v02-00 20/21 AD\893998ET.doc

ET

selles liikmesriigis.
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