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Muudatusettepanek 28
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
täitmise liikmesriigis täitmisele pööratav.
Võlausaldaja poolt võlgnikule selliste 
kahjude hüvitamise üksikasjalikke
tingimusi peaks reguleerima siseriiklik 
õigus, kuid liikmesriigid peaksid tagama 
korra arestimismääruse kuritarvitamise 
ohvritele hüvitise maksmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Arlene McCarthy

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 

(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 
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kättetoimetamise teel. Samuti tuleks 
käesolevas määruses sätestada asjakohased 
eeskirjad arestimismääruse täitmiseks 
panga poolt ja kohustada panka teatama, 
kas võlgniku vahendid on 
arestimismäärusega edukalt arestitud.

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.

Or. en

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. 

Muudatusettepanek 30
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Selgitus

Selleks et liikmesriigid saaksid tagada oma kodanike kaitse konto arestimise määruse 
kuritahtliku väärkasutamise vastu välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise kaudu, 
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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 31
Arlene McCarthy

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 
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.

(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
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.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 32
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Arlene McCarthy

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 märgitud juhtudel
tehtud Euroopa arestimismäärust 
tunnustatakse ja täidetakse teistes 
liikmesriikides automaatselt, ilma et selleks 
oleks vaja täitemäärust ja ilma 
tunnustamise vaidlustamise võimaluseta.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et välisriigi kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise menetlus kaotatakse 
vaid siis, kui hageja on saanud artikli 5 lõikes 2 sätestatud sisulise otsuse.
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Muudatusettepanek 34
Ivo Strejček

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 rahaliste vahendite koguväärtus 
ületab Euroopa arestimismääruses 
märgitud summa, otsustab selle 
liikmesriigi asjaomane kohus, kus 
pangakonto asub, milliste kontol olevate 
finantsinstrumentide suhtes Euroopa 
arestimismäärust kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Kui pangakontol on eri finantsinstrumente, peaks selle liikmesriigi kohus, kus pangakonto 
asub, täpsustama, milliste finantsinstrumentide suhtes Euroopa arestimismäärust 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 35
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguskaitsevahendid, mida kostja saab 
kasutada päritoluliikmesriigis

Kostja õigus Euroopa arestimismääruse 
läbivaatamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 36
Arlene McCarthy
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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.

Or. en

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 37
Arlene McCarthy

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.

Or. en

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 38
Arlene McCarthy

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.

Or. en

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.


