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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija katsoo, että tehokkaampi rajat ylittävä velkojen perintä parantaa kilpailukykyä 
sisämarkkinoilla. Velkojen perintään liittyvät järjestelyt ovat monimutkaisia, mistä aiheutuu 
taloudellista haittaa etenkin yrityksille, jotka käyvät kauppaa tai tarjoavat palveluita toisissa 
jäsenvaltioissa. Yhtenä sisämarkkinoiden tasavertaisten toimintaedellytysten 
peruslähtökohtana on oltava, että velkojen perintä yli valtioiden rajojen on toimivaa ja 
kohtuuhintaista. Koska selvyys on olennaista määriteltäessä rajatylittäviä vaikutuksia, 
valmistelija pyrkii siihen, että vaikutukset määriteltäisiin sen mukaan, mitä ne ovat, eikä sen 
mukaan, mitä ne eivät ole.  

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on vaihtoehto jäsenvaltioiden sisäisille 
oikeuskäsittelyille, ja sillä pyritään samoihin tavoitteisiin. Tilivarojen turvaamismääräyksen 
antaminen ilmoittamatta siitä velalliselle takaa eittämättä määräyksen tehokkaan 
täytäntöönpanon. Samalla olisi kuitenkin löydettävä tasapaino velkojien oikeuden saatavien 
perimiseen ja velallisten asianmukaisen suojaamisen välillä. Valmistelija on samaa mieltä 
siitä, että on tarpeen vaatia velkojalta vakuutta, jonka määrän asianomainen tuomioistuin 
määrää, sekä siitä, että on tarpeen selventää sellaisia käsitteitä kuten vaateen perusteet. 
Samalla periaatteeksi olisi otettava oikeudenkäyntien ripeys ja asetettava tilivarojen 
turvaamismääräyksen antamiselle ja täytäntöönpanolle lyhyet ja tarkat määräajat. 

Valmistelija katsoo, että omaisuuden ilmoittaminen olisi rajoitettava kulloisetkin saatavat 
kattaviin määriin ja että tilivarojen turvaamismääräyksen ulkopuolelle olisi jätettävä määrät, 
joita velallinen tarvitsee peruselinkustannuksiin. Samalla on katettava turvaamismääräyksen 
toimeenpanosta aiheutuvat pankkikulut ja varmistettava, että suoritukset vastaavat tarkasti 
pankeille näiden palvelujen tarjoamisesta aiheutuvia todellisia kuluja, mikä on suhteellisuus-
ja puolueettomuusperiaatteiden mukaista.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa olisi annettava 
riittävät takeet määräyksen väärinkäyttöä 
vastaan. Tuomioistuimen olisi erityisesti
voitava vaatia velkojalta vakuutta, jolla 
turvataan velalliselle aiheettomasta 
määräyksestä mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen, ellei velkojan 

(15) Tässä asetuksessa olisi annettava 
riittävät takeet määräyksen väärinkäyttöä 
vastaan. Tuomioistuimen olisi erityisesti
vaadittava velkojalta vakuutta, jolla 
turvataan velalliselle aiheettomasta 
määräyksestä mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen, ellei velkojan 
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hyväksi ole jo annettu tuomiota, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen määräyksen 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.
Velkojan velvollisuudesta korvata vahingot 
velalliselle olisi säädettävä tarkemmin
kansallisessa lainsäädännössä. Jos 
jäsenvaltion lainsäädännössä ei säädetä 
kantajan vastuuvelvollisuudesta, tämä 
asetus ei saisi estää vaikutuksiltaan 
vastaavia toimenpiteitä, kuten kantajalta 
vaadittavaa sitoumusta korvata vahingot.

hyväksi ole jo annettu tuomiota, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen määräyksen 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.
Asianomainen tuomioistuin asettaa 
vakuuden määrän velan määrän mukaan 
Velkojan velvollisuudesta korvata vahingot 
velalliselle olisi säädettävä
yksityiskohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä, mutta jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että on annettu 
säännöksiä määräyksen väärinkäytön 
korvaamisesta uhreille.

Perustelu

Koska tilivarojen turvaamismääräyksen antamiseen sovellettavat ehdot eivät ole tarpeeksi 
tiukat, velkojilta on tarpeen vaatia vakuutta, jonka määrän asianomainen tuomioistuin 
asettaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tilivarojen turvaamismääräyksen 
nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
määräyksen antanut tuomioistuin toimittaa 
sen pankille käyttäen oikeudenkäynti- ja 
muiden asiakirjojen tiedoksiannosta 
jäsenvaltioissa annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 1393/2007 tarkoitettua suoraa
tiedoksiantoa. Tässä asetuksessa olisi myös 
säädettävä asianmukaisista säännöistä, 
jotka koskevat määräyksen toteuttamista 
pankissa. Lisäksi asetuksessa olisi 
velvoitettava pankki ilmoittamaan, onko 
määräyksellä saatu turvattua velallisen 
varoja.

(17) Siltä varalta, että kantajan pyynnöstä 
on jo annettu tuomio tai muu 
täytäntöönpanoasiakirja pääasiassa, ja
tilivarojen turvaamismääräyksen nopean 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
määräyksen antanut tuomioistuin toimittaa 
sen pankille käyttäen oikeudenkäynti- ja 
muiden asiakirjojen tiedoksiannosta 
jäsenvaltioissa annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 1393/2007 tarkoitettua suoraa 
tiedoksiantoa. Tässä asetuksessa olisi myös 
säädettävä asianmukaisista säännöistä, 
jotka koskevat määräyksen toteuttamista 
pankissa. Lisäksi asetuksessa olisi 
velvoitettava pankki ilmoittamaan, onko 
määräyksellä saatu turvattua velallisen 
varoja.
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Perustelu

Komission ehdotuksen mukaisesti eksevatuuria ei pitäisi edellyttää, jos pääasiassa annetussa 
tuomiossa on jo määrätty varoja velkojalle, sillä tilivarojen turvaamismääräys pannaan 
täytäntöön ainoastaan velkojan osalta, joka pyrkii pääsemään käsiksi itselleen lainmukaisesti 
kuuluvaan omaisuuteen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jos kantajan pyynnöstä ei ole vielä 
annettu tuomiota tai muuta 
täytäntöönpanoasiakirjaa pääasiassa, 
niiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet, 
joissa tilejä pidetään, voivat järjestää 
tilivarojen turvaamismääräyksestä 
oikeasuhteisen vähimmäiskäsittelyn. 
Kyseisten tuomioistuinkäsittelyjen on 
rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä 
velallisen asianmukaisen suojelun 
varmistamiseksi. Velalliselle ei saa 
ilmoittaa kyseisistä käsittelyistä ennen 
määräyksen täytäntöönpanoa.

Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat taata kansalaistensa suojelun tilivarojen turvaamismääräyksen 
eksevatuurimenettelyjen tahalliselta väärinkäytöltä, niiden olisi voitava soveltaa 
eksekvatuuria koskevia vaatimuksia määräyksen soveltamiseen jäsenvaltiossa. Kyseisissä 
menettelyissä ei pitäisi voida asettaa kyseenalaiseksi tuomion antavan tuomioistuimen 
päätöstä määräystä koskevan vaateen asiaperusteiden osalta, vaan niissä pitäisi voida 
päättää, ovatko suojelutoimet riittävät.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Velallisen oikeus puolueettomaan 
tuomioistuimeen olisi turvattava tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 

(18) Velallisen oikeus puolueettomaan 
tuomioistuimeen olisi turvattava tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
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menettelyssä. Tämä edellyttää erityisesti 
sitä, että määräys ja kaikki kantajan 
esittämät asiakirjat annetaan vastaajalle 
tiedoksi heti määräyksen toteuttamisen 
jälkeen ja että vastaaja voi pyytää 
määräyksen uudelleentarkastelua.
Toimivalta tarkastella määräystä uudelleen 
olisi osoitettava sille tuomioistuimelle, joka 
on antanut määräyksen, paitsi jos 
riitauttaminen koskee täytäntöönpanoon 
liittyviä seikkoja. Jos vastaaja on 
kuluttaja, työntekijä tai vakuutettu,
vastaajan olisi voitava pyytää määräyksen 
uudelleentarkastelua sen jäsenvaltion 
tuomioistuimilta, jossa hänellä on 
kotipaikka. Velallisella olisi myös oltava 
oikeus saada tilillä olevat varat 
vapautettua, jos hän antaa vaihtoehtoisen 
vakuuden.

menettelyssä. Tämä edellyttää erityisesti 
sitä, että määräys ja kaikki kantajan 
esittämät asiakirjat annetaan vastaajalle 
tiedoksi heti määräyksen toteuttamisen 
jälkeen ja että vastaaja voi pyytää 
määräyksen uudelleentarkastelua.
Toimivalta tarkastella itse määräystä 
uudelleen olisi osoitettava sille 
tuomioistuimelle, joka on antanut 
määräyksen, paitsi jos riitauttaminen 
koskee täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja.
Vastaajan olisi kuitenkin voitava pyytää 
määräyksen uudelleentarkastelua sen 
jäsenvaltion tuomioistuimilta, jossa hän 
pitää tilejä, siltä osin kuin 
uudelleentarkastelu koskee määräyksen 
täytäntöönpanoa kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Velallisella olisi myös 
oltava oikeus saada tilillä olevat varat 
vapautettua, jos hän antaa vaihtoehtoisen 
vakuuden.

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velallisen olisi voitava pyytää määräyksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka 
antoi määräyksen. Jotta kuitenkin voitaisiin turvata sellaisten henkilöiden suojelu, jotka 
elävät ja pitävät tilejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisille henkilöille olisi 
annettava mahdollisuus hakea muutosta määräyksen täytäntöönpanoon minkä tahansa 
sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa he pitävät tilejä, siltä osin kuin muutoksenhaku 
koskee määräyksen täytäntöönpanoa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan rahallisiin
vaateisiin siviili- ja kauppaoikeudellisissa 
asioissa, joiden vaikutukset ulottuvat
3 artiklassa tarkoitetulla tavalla rajojen yli, 
riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa 
niitä käsitellään. Asetusta ei sovelleta vero-
tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin 
asioihin.

1. Tätä asetusta sovelletaan vaateisiin 
siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, 
joiden vaikutukset ulottuvat 3 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla rajojen yli, riippumatta 
siitä, missä tuomioistuimessa niitä 
käsitellään. Asetusta ei sovelleta vero- tai 
tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin 
asioihin.
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Perustelu

Asetusehdotuksen 4 artiklan 7 kohdassa on jo määritelty, että "vaade" tarkoittaa tietyn tai 
määritettävissä olevan rahamäärän maksamista koskevaa vaatimusta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta pankkitileihin, 
joita ei täytäntöönpanosta annettua 
vapautusta koskevan, tilin 
sijaintijäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
saa takavarikoida, eikä jäsenvaltioiden 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/26/EY 10 artiklan mukaisesti
nimeämiin arvopapereiden
selvitysjärjestelmiin.

3. Tätä asetusta ei sovelleta pankkitileihin, 
joita ei täytäntöönpanosta annettua 
vapautusta koskevan, tilin 
sijaintijäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
saa takavarikoida, eikä tileihin, jotka on 
avattu jäsenvaltioiden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/26/EY 10 artiklan mukaisesti
nimeämien maksujärjestelmien ja
arvopapereiden selvitysjärjestelmien 
luomiseksi.

Perustelu

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä kaikki tilit, jotka on avattu direktiivissä 
98/26/EY tarkoitettujen järjestelmien, ei siis ainoastaan arvopapereiden selvitysjärjestelmien, 
luomiseen (rahoitusselvityksen välineet ja maksujärjestelmät).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa asian vaikutusten 
katsotaan ulottuvan rajojen yli, ellei se 
tuomioistuin, jossa eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä haetaan, ja 
kaikki määräyksellä turvattavat pankkitilit
sekä kaikki asianosaiset sijaitse tai niiden
kotipaikka ole samassa jäsenvaltiossa.

Tässä asetuksessa asian vaikutusten 
katsotaan ulottuvan rajojen yli, jos jokin 
seuraavista toteutuu:

– tuomioistuimen, jossa eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä haetaan tai
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– jonkin määräyksellä turvattavan 
pankkitilin tai

– jonkin asianosaisen
kotipaikka ei ole samassa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Selvyyden vuoksi rajatylittävät vaikutukset olisi määriteltävä sen mukaan mitä ne ovat, ei sen 
mukaan, mitä ne eivät ole (katso muun muassa eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn 
käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 ja eurooppalaisesta vähäisiin 
vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 määritelmät).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rajatylittävien vaikutusten määrittelyn 
lähtökohtana on se päivämäärä, jolloin 
asianomaiselle tuomioistuimelle 
toimitetaan tilivarojen 
turvaamisvaatimusta koskeva lomake.

Perustelu

On tarpeen määritellä ajankohta, jona arvioidaan niitä seikkoja, joiden perusteella asian 
rajatylittävät vaikutukset määräytyvät (katso esimerkiksi eurooppalaisesta 
maksamismääräysmenettelystä annettu asetus (EY) N:o 1896/2006 ja eurooppalaisesta 
vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annettu asetus (EY) N:o 861/2007).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'pankilla' yritystä, joka liiketoimintana 
vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita 
takaisinmaksettavia varoja ja myöntää 
luottoja omaan lukuunsa;

2. 'pankilla' luottolaitosta, joka 
liiketoimintana vastaanottaa yleisöltä 
talletuksia tai muita takaisinmaksettavia 
varoja ja myöntää luottoja omaan 
lukuunsa;
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Perustelu

Termiä "luottolaitos" olisi käytettävä määriteltäessä pankkeja luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 11 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jonka virallisuus liittyy asiakirjan 
allekirjoitukseen ja sisältöön ja

a) jonka virallisuus liittyy asiakirjan 
allekirjoitukseen ja sisältöön, 
asianosaisten henkilöllisyyden 
määrittelyyn sekä asianosaisten 
ilmaisemaan asiakirjan sisällön ja 
päivämäärän hyväksyntään ja

Perustelu

Asiakirjan aitous vahvistetaan viittauksella asianosaisten henkilöllisyyden määrittelyyn sekä 
heidän ilmaisemaansa hyväksyntään kyseisen asiakirjan sisällön ja päivämäärän suhteen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kantaja hakee eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä ennen kuin pääasiaa 
koskeva oikeudenkäynti on aloitettu
vastaajaa vastaan tai milloin tahansa 
kyseisen oikeudenkäynnin aikana;

a) velkoja hakee eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä ennen kuin pääasiaa 
koskeva oikeudenkäynti on aloitettu
velallista vastaan tai milloin tahansa 
kyseisen oikeudenkäynnin aikana;

Perustelu

Ennen oikeusmenettelyjen alkamista ei ole asianmukaista puhua kantajista ja vastaajista. 
Velkoja ja velallinen ovat sopivammat termit.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaajaa vastaan on kantajan
pyynnöstä annettu tuomio tai virallinen 
asiakirja tai vahvistettu tuomioistuimessa 
tehty sovinto, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa, mutta jota ei vielä 
ole julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, joka 
vaatii tällaista julistusta.

b) velallista vastaan on velkojan pyynnöstä 
annettu tuomio tai virallinen asiakirja tai 
vahvistettu tuomioistuimessa tehty sovinto, 
joka on täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa, mutta jota ei vielä 
ole julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, joka 
vaatii tällaista julistusta.

Perustelu

Ennen oikeusmenettelyjen alkamista ei ole asianmukaista puhua kantajista ja vastaajista. 
Velkoja ja velallinen ovat sopivammat termit.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä olevaa 2 jaksoa sovelletaan, 
jos kantaja hakee eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä sen jälkeen 
kun vastaajaa vastaan on kantajan
pyynnöstä annettu tuomio tai virallinen 
asiakirja tai vahvistettu tuomioistuimessa 
tehty sovinto, joka on täytäntöönpanevassa 
jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen 
ilman eri toimenpiteitä tai joka on julistettu 
siellä täytäntöönpanokelpoiseksi.

2. Jäljempänä olevaa 2 jaksoa sovelletaan, 
jos velkoja hakee eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä sen jälkeen kun
velallista vastaan on velkojan pyynnöstä 
annettu tuomio tai virallinen asiakirja tai 
vahvistettu tuomioistuimessa tehty sovinto, 
joka on täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa 
täytäntöönpanokelpoinen ilman eri 
toimenpiteitä tai joka on julistettu siellä 
täytäntöönpanokelpoiseksi.

Perustelu

Ennen oikeusmenettelyjen alkamista ei ole asianmukaista puhua kantajista ja vastaajista. 
Velkoja ja velallinen ovat sopivammat termit.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivalta antaa eurooppalainen 
tilivarojen turvaamismääräys kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa 
pääasiaa koskeva kanne on nostettava 
asiassa sovellettavien toimivaltasääntöjen 
mukaisesti. Jos useampi kuin yksi 
tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan 
pääasian, toimivalta kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimelle, jossa 
kantaja on nostanut tai aikoo nostaa
kanteen pääasiassa.

2. Toimivalta antaa eurooppalainen 
tilivarojen turvaamismääräys kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa 
pääasiaa koskeva kanne on nostettava 
asiassa sovellettavien toimivaltasääntöjen 
mukaisesti. Jos useampi kuin yksi 
tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan 
pääasian, toimivalta kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimelle, jossa 
kantaja on nostanut kanteen pääasiassa.

Perustelu

Poistamalla sanat "tai aikoo nostaa" minimoidaan mahdolliset epäselvyydet toimivaltaisia 
tuomioistuimia määriteltäessä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaajaa vastaan esitetty vaatimus
vaikuttaa perustellulta;

a) vastaajaa vastaan esitetty vaatimus on 
perusteltu;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa tasapaino vastaajien ja kantajien oikeuksien välillä, vastaajaa 
vastaan esitettyjen vaatimusten on tosiasiallisesti oltava perusteltuja.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaateen katsotaan olevan edellä 
a alakohtaa sovellettaessa perusteltu, kun 
todetaan muun muassa, että
– saatava on olemassa,
– saatava on erääntynyt ja
– vaateen asiaperusteita koskeva 
oikeudenkäynti on käynnistetty.

Perustelu

Tasapainon löytämiseksi vastaajien ja kantajien oikeuksien välillä asetustekstiin olisi 
sisällyttävä kriteerejä, joiden avulla määritellään, ovatko velallista kohtaan esitetyt 
vaatimukset perusteltuja.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastaajaa vastaan on kantajan 
pyynnöstä jo annettu tuomio tai virallinen 
asiakirja tai tuomioistuimessa tehty 
sovinto, joka koskee tietyn rahamäärän 
maksamista, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa ja joka voidaan 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
nojalla tunnustaa täytäntöönpanevassa 
jäsenvaltiossa, 1 kohdan a alakohdassa 
esitetyn ehdon katsotaan täyttyvän.

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan a alakohdassa esitetyn ehdon 
katsotaan täyttyvän, jos kantajan 
pyynnöstä on jo annettu tuomio tai 
virallinen asiakirja tai tuomioistuimessa 
tehty sovinto, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa ja joka voidaan 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
nojalla tunnustaa täytäntöönpanevassa 
jäsenvaltiossa ja jossa todetaan tai 
vahvistetaan, että vaade liittyy maksuun, 
jota haetaan tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevalla 
hakemuksella.
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Perustelu

Tekstiä on tarpeen muotoilla uudelleen sen selventämiseksi ja asianmukaisen tasapainon 
löytämiseksi vastaajien ja kantajien oikeuksien välillä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuomioistuin voi ennen eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen antamista
vaatia kantajalta vakuustalletusta tai muuta 
vastaavaa vakuutta, jolla turvataan 
vastaajalle mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen siltä osin kuin 
kantajan on korvattava tällaiset vahingot
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tuomioistuimen on ennen eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen antamista
vaadittava kantajalta vakuustalletusta tai 
muuta vastaavaa vakuutta, jolla turvataan 
vastaajalle mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen. Kantaja on 
velvollinen korvaamaan tällaiset vahingot, 
jos eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen antanut 
tuomioistuin päättää määräystä uudelleen 
tarkastellessaan, että kantaja haki 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä väärin perustein.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskeva hakemus on 
esitetty ennen pääasiaa koskevan 
oikeudenkäynnin alkamista, kantajan on 
nostettava kanne pääasiassa joko 30 päivän
kuluessa määräyksen antamispäivästä tai 
määräyksen antaneen tuomioistuimen 
vahvistaman lyhyemmän määräajan 
kuluessa, tai turvaamismääräys voidaan 
kumota 34 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
tai 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskeva hakemus on 
esitetty ennen pääasiaa koskevan 
oikeudenkäynnin alkamista, kantajan on 
nostettava kanne pääasiassa joko
30 kalenteripäivän kuluessa määräyksen 
antamispäivästä tai määräyksen antaneen 
tuomioistuimen vahvistaman lyhyemmän 
määräajan kuluessa, tai turvaamismääräys 
voidaan kumota 34 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan tai 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
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Perustelu

On tarpeen täsmentää, että kyse on 30 kalenteripäivästä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c alakohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

(c) joko (c) jokin seuraavista:

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollisuus velvoittaa kaikki 
jäsenvaltion alueella olevat pankit 
ilmoittamaan, onko vastaajalla tili 
kyseisessä pankissa;

a) mahdollisuus velvoittaa kaikki 
jäsenvaltion alueella olevat pankit 
ilmoittamaan toimivaltaisille 
viranomaisille, onko vastaajalla tili 
kyseisessä pankissa;

Perustelu

On tarpeen tarkentaa, että tiedot on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos pääasiassa on annettu kantajan 
pyynnöstä tuomio tai virallinen asiakirja tai 
tehty tuomioistuimessa sovinto, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa, tai 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kunnes eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen vaikutukset 
korvataan kansallisen lainsäädännön 

b) jos pääasiassa on annettu kantajan 
pyynnöstä tuomio tai virallinen asiakirja tai 
tehty tuomioistuimessa sovinto, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen 
alkuperäjäsenvaltiossa, tai 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
kunnes eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen vaikutukset 
korvataan kansallisen lainsäädännön 
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mukaisen täytäntöönpanotoimenpiteen 
vastavilla vaikutuksilla, edellyttäen että 
ensimmäisessä vaihtoehdossa kantaja on 
käynnistänyt täytäntöönpanomenettelyn
30 päivän kuluessa siitä kun tuomio, 
virallinen asiakirja tai tuomioistuimessa 
tehty sovinto on annettu tiedoksi tai siitä on 
tullut täytäntöönpanokelpoinen, riippuen 
siitä, kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

mukaisen täytäntöönpanotoimenpiteen 
vastavilla vaikutuksilla, edellyttäen että 
ensimmäisessä vaihtoehdossa kantaja on 
käynnistänyt täytäntöönpanomenettelyn
30 kalenteripäivän kuluessa siitä kun 
tuomio, virallinen asiakirja tai 
tuomioistuimessa tehty sovinto on annettu 
tiedoksi tai siitä on tullut 
täytäntöönpanokelpoinen, riippuen siitä, 
kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että kyse on 30 kalenteripäivästä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muutosta on haettava 30 päivän
kuluessa siitä kun 1 kohdassa tarkoitettu 
päätös on annettu tiedoksi.

2. Muutosta on haettava 
30 kalenteripäivän kuluessa siitä kun 
1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu 
tiedoksi.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että kyse on 30 kalenteripäivästä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jossakin jäsenvaltiossa 6 artiklan 2 kohdan 
ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu 
eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys on tunnustettava ja sen 
on oltava täytäntöönpanokelpoinen muissa 
jäsenvaltioissa ilman, että sitä on tarpeen 
julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, ja 
ilman mahdollisuutta vastustaa sen 

Jossakin jäsenvaltiossa 5 artiklan 2 kohdan 
ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tilanteissa annettu eurooppalainen 
tilivarojen turvaamismääräys on 
tunnustettava ja sen on oltava 
täytäntöönpanokelpoinen muissa 
jäsenvaltioissa ilman, että sitä on tarpeen 
julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, ja 
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tunnustamista. ilman mahdollisuutta vastustaa sen 
tunnustamista.

Perustelu

Olisi oltava selvää, että eksevatuurista luovutaan ainoastaan, kun kantajan pyynnöstä on 
annettu 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuomio pääasiassa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys ja kaikki asiakirjat, jotka 
on toimitettu tuomioistuimelle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle
määräyksen antamista varten, annetaan 
tiedoksi vastaajalle ilman aiheetonta 
viivytystä sen jälkeen kun 
turvaamismääräys on annettu tiedoksi 
pankille 24 artiklan mukaisesti ja kun 
pankki on tehnyt 27 artiklassa tarkoitetun 
ilmoituksen.

1. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys ja kaikki asiakirjat, jotka 
on toimitettu tuomioistuimelle tai 
toimivaltaiselle viranomaiselle
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen antamista varten, 
annetaan tiedoksi vastaajalle enintään yksi 
työpäivä sen jälkeen, kun 
turvaamismääräys on annettu tiedoksi 
pankille 24 artiklan mukaisesti ja kun 
pankki on tehnyt 27 artiklassa tarkoitetun 
ilmoituksen.

Perustelu

On tarpeen asettaa tarkka määräaika, johon mennessä vastaajalle on annettava tiedoksi 
eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys ja kaikki asiakirjat, jotka on toimitettu 
tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle määräyksen antamista varten.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos varat, jotka ovat 1 kohdassa 
tarkoitetulla eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä nimetyllä tilillä, 
koostuvat rahoitusvälineistä, niiden arvo 

3. Jos varat, jotka ovat 1 kohdassa 
tarkoitetulla eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä nimetyllä tilillä, 
koostuvat rahoitusvälineistä, niiden arvo 
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määritetään turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä sovellettavan 
asianmukaisen markkinakurssin 
perusteella.

määritetään turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä sovellettavan 
asianmukaisen markkinakurssin 
perusteella. Mikäli tilillä olevien varojen 
määrä ylittää eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä esitetyn määrän, 
pankki määrittää, mihin 
rahoitusvälineisiin eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä 
sovelletaan. Jos velallinen on eri mieltä 
pankin päätöksestä, velallinen voi pyytää, 
että sen jäsenvaltion asianomainen 
tuomioistuin, jossa tiliä pidetään, 
tarkastelee päätöstä uudelleen.

Perustelu

Jos tilillä on erilaisia rahoitusvälineitä, on tarpeen määrittää, mihin niistä sovelletaan 
turvaamismääräystä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tilillä olevat varat eivät ole 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetussa 
valuutassa, pankin on muutettava määrä 
käyttäen turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä voimassa olevaa virallista 
vaihtokurssia.

4. Jos tilillä olevat varat eivät ole 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetussa 
valuutassa, pankin on muutettava määrä 
käyttäen turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tili sijaitsee, voimassa olevaa virallista 
vaihtokurssia.

Perustelu

On täsmennettävä virallinen vaihtokurssi, jota pankki käyttää kyseisen määrän muuttamiseen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Vastaajan oikeussuojakeinot 
alkuperäjäsenvaltiossa

Vastaajan oikeus eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen 
uudelleentarkasteluun

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lukuun ottamatta 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua 
uudelleentarkastelua, uudelleentarkastelua 
koskeva hakemus on tehtävä viipymättä ja 
joka tapauksessa 45 päivän kuluessa siitä 
kun vastaaja on todellisuudessa saanut 
tiedon eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen sisällöstä ja on 
voinut reagoida siihen.

2. Lukuun ottamatta 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua 
uudelleentarkastelua, uudelleentarkastelua 
koskeva hakemus on tehtävä viipymättä ja 
joka tapauksessa 45 kalenteripäivän
kuluessa siitä kun vastaaja on 
todellisuudessa saanut tiedon 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen sisällöstä ja on 
voinut reagoida siihen.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että kyse on 45 kalenteripäivästä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uudelleentarkastelua koskeva hakemus 
osoitetaan sille tuomioistuimelle, joka antoi 
turvaamismääräyksen. Hakemus on tehtävä 
liitteessä IV olevalla lomakkeella, ja se 
voidaan tehdä mitä tahansa viestintäkeinoa 
käyttäen, myös sähköisesti.

3. Kaikkialla unionissa sovellettavan 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen
uudelleentarkastelua koskeva hakemus 
osoitetaan sille tuomioistuimelle, joka antoi 
turvaamismääräyksen. Hakemus on tehtävä 
liitteessä IV olevalla lomakkeella, ja se 
voidaan tehdä mitä tahansa viestintäkeinoa 
käyttäen, myös sähköisesti.
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Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velallisen olisi voitava pyytää määräyksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka 
antoi määräyksen. Jotta kuitenkin voitaisiin turvata sellaisten henkilöiden suojelu, jotka 
elävät ja pitävät tilejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisille henkilöille olisi 
annettava mahdollisuus hakea muutosta määräyksen täytäntöönpanoon minkä tahansa 
sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa he pitävät tilejä, siltä osin kuin muutoksenhaku 
koskee määräyksen täytäntöönpanoa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ellei 35 artiklassa säädetyistä 
vastaajan oikeuksista muuta johdu, 
vastaaja voi myös osoittaa hakemuksen 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen 
uudelleentarkastelemiseksi toisen 
jäsenvaltion tuomioistuimelle. 
Tuomioistuimen mahdollista päätöstä 
kumota tämän kohdan mukaisesti annettu 
eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys tai tehdä siihen 
muutoksia sovelletaan ainoastaan siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kyseinen 
tuomioistuin sijaitsee.

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velallisen olisi voitava pyytää määräyksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka 
antoi määräyksen. Jotta kuitenkin voitaisiin turvata sellaisten henkilöiden suojelu, jotka 
elävät ja pitävät tilejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisille henkilöille olisi 
annettava mahdollisuus hakea muutosta määräyksen täytäntöönpanoon minkä tahansa 
sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa he pitävät tilejä, siltä osin kuin muutoksenhaku 
koskee määräyksen täytäntöönpanoa kyseisessä jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemus annetaan tiedoksi kantajalle 
asiakirjojen tiedoksiantoon sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti.

4. Tuomioistuin antaa hakemuksen
tiedoksi kantajalle asiakirjojen 
tiedoksiantoon sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että tuomioistuin antaa hakemuksen tiedoksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Päätös annetaan välittömästi tiedoksi 
pankille tai pankeille, joita asia koskee, 
jotta nämä heti päätöksen saatuaan 
toteuttavat sen vapauttamalla turvatun 
määrän joko kokonaan tai osittain. Lisäksi
päätös annetaan välittömästi tiedoksi 
kantajalle asiakirjojen tiedoksiantoon 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

7. Tuomioistuin antaa päätöksen
välittömästi tiedoksi pankille tai pankeille, 
joita asia koskee, jotta nämä heti päätöksen 
saatuaan toteuttavat sen vapauttamalla 
turvatun määrän joko kokonaan tai osittain.
Lisäksi se antaa päätöksen välittömästi 
tiedoksi kantajalle asiakirjojen 
tiedoksiantoon sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Perustelu

On tarpeen täsmentää, että tuomioistuin antaa päätöksen tiedoksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
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Vastaajan oikeussuojakeinot siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänellä on 

kotipaikka
Jos vastaaja on kuluttaja, työntekijä tai 
vakuutettu, hän voi osoittaa 34 ja 
35 artiklassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelua koskevan 
hakemuksen toimivaltaiselle 
tuomioistuimelle, joka on ilmoitettava 
komissiolle 48 artiklan mukaisesti, myös 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänellä on 
kotipaikka.

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velallisen olisi voitava pyytää määräyksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka 
antoi määräyksen. Jotta kuitenkin voitaisiin turvata sellaisten henkilöiden suojelu, jotka 
elävät ja pitävät tilejä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, kyseisille henkilöille olisi 
annettava mahdollisuus hakea muutosta määräyksen täytäntöönpanoon minkä tahansa 
sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa he pitävät tilejä, siltä osin kuin muutoksenhaku 
koskee määräyksen täytäntöönpanoa kyseisessä jäsenvaltiossa.
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