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Tarkistus 28
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
hyväksi ole jo annettu tuomiota, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen määräyksen 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.
Velkojan velvollisuudesta korvata vahingot 
velalliselle olisi säädettävä 
yksityiskohtaisesti kansallisessa 
lainsäädännössä, mutta jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että on annettu 
säännöksiä määräyksen väärinkäytön 
korvaamiseksi uhreille.

Or. en

Tarkistus 29
Arlene McCarthy

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 

(17) Siltä varalta, että kantajan pyynnöstä 
on jo annettu tuomio tai muu 
täytäntöönpanoasiakirja pääasiassa, ja
tilivarojen turvaamismääräyksen nopean 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
asetuksessa olisi säädettävä, että 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaisesti eksekvatuuria 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 30
Arlene McCarthy

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 tehdä 
tilivarojen turvaamismääräyksen 
vähimmäismenettelyä noudattaen. 
Kyseisten tuomioistuinmenettelyjen on 
rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä 
velkojan asianmukaisen suojelun 
varmistamiseksi. Velkojalle ei saa 
ilmoittaa kyseisistä menettelyistä ennen 
määräyksen täytäntöönpanoa. 

Or. en
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Perustelu

Jotta jäsenvaltiot voisivat taata kansalaistensa suojelun tilivarojen turvaamismääräyksen 
eksekvatuurimenettelyjen 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 31
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velkojan 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 32
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Tarkistus 33
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jossakin jäsenvaltiossa 6 artiklan 2 kohdan 
ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu 

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

tapauksissa 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 
tunnustamista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 34
Ivo Strejček

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 
määritetään turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä sovellettavan 
asianmukaisen markkinakurssin 
perusteella.

3. Jos varat, jotka ovat 1 kohdassa 
tarkoitetulla eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä nimetyllä tilillä, 
koostuvat rahoitusvälineistä, niiden arvo 
määritetään turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä sovellettavan 
asianmukaisen markkinakurssin 
perusteella. Mikäli varojen määrä ylittää 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä esitetyn määrän, 
sen jäsenvaltion toimivaltainen 
tuomioistuin, jossa tilejä pidetään, 
määrittää, mihin tilillä käytettävissä 
oleviin rahoitusvälineisiin 
turvaamismääräystä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Mikäli tilillä on erilaisia rahoitusvälineitä, sen jäsenvaltion tuomioistuimen, jossa tili on 
avattu, olisi määritettävä, mihin rahoitusvälineisiin eurooppalaista tilivarojen 
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turvaamismääräystä sovelletaan. 

Tarkistus 35
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastaajan oikeussuojakeinot 
alkuperäjäsenvaltiossa

Vastaajan oikeus eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen 
uudelleentarkasteluun

Or. en

Tarkistus 36
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velkojan 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 
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koskee määräyksen täytäntöönpanoa kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 37
Arlene McCarthy

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 soveltamiseksi 
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.

Or. en

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velkojan 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 38
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
36 artikla
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Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Muutoksen hakemiseksi koko EU:ssa sovellettavaan tilivarojen turvaamismääräykseen 
velkojan 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.


