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Emenda 28
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi 
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni, il-qorti għandha tkun tista'
tobbliga lill-kreditur sabiex jipprovdi 
garanzija sabiex jiżgura kumpens għal kull 
dannu li jsofri d-debitur b'riżultat ta' ordni 
mhux ġustifikata. Il-kundizzjonijiet li 
taħthom il-kreditur ikun responsabbli li 
jikkumpensa lid-debitur għal din il-ħsara 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali. Fejn il-liġi ta' Stat Membru 
ma tipprovdix għal responsabbiltà 
statutorja tar-rikorrent, dan ir-
Regolament ma għandux jipprekludi r-
rikors għal miżuri b'effett ekwivalenti, 
bħall-obbligu tar-rikorrent li jagħti 
garanzija għad-danni.

(15) Ir-Regolament għandu jipprovdi 
salvagwardji biżżejjed kontra l-abbuż tal-
ordni. B'mod partikolari, sakemm il-
kreditur ma jkollux diġà sentenza 
eżegwibbli fl-Istat Membru tal-
eżekuzzjoni, il-qorti għandha tobbliga lill-
kreditur sabiex jipprovdi garanzija sabiex 
jiżgura kumpens għal kull dannu li jsofri d-
debitur b'riżultat ta' ordni mhux ġustifikata. 
Il-kundizzjonijiet dettaljati li taħthom il-
kreditur ikun responsabbli li jikkumpensa 
lid-debitur għal din il-ħsara għandhom 
ikunu rregolati mil-liġi nazzjonali iżda l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm fis-seħħ dispożizzjonijiet biex vittmi 
ta' abbuż tal-ordni jiġu kkumpensati.

Or. en

Emenda 29
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi assigurata l-eżekuzzjoni 
rapida tal-ordni għall-priżervazzjoni ta’
kont, ir-Regolament għandu jipprovdi li t-
trażmissjoni tal-ordni mill-qorti emittenti 
lill-bank issir permezz ta’ notifika diretta 
kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 

(17) F'każ li rikorrent ikun diġà kiseb 
sentenza jew titolu eżegwibbli ieħor dwar 
il-merti, u sabiex tiġi assigurata l-
eżekuzzjoni rapida tal-ordni għall-
priżervazzjoni ta’ kont, ir-Regolament 
għandu jipprovdi li t-trażmissjoni tal-ordni 
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1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri 
ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-
ġudizzjarji. Dan ir-Regolament għandu 
jipprovdi wkoll regoli xierqa għall-
implimentazzjoni tal-ordni mill-bank u 
jobbliga lill-bank sabiex jiddikjara jekk l-
ordni ssekwestratx b’suċċess kwalunkwe 
fondi tad-debitur.

mill-qorti emittenti lill-bank issir permezz 
ta’ notifika diretta kif stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-
servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti 
ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji. Dan ir-
Regolament għandu jipprovdi wkoll regoli 
xierqa għall-implimentazzjoni tal-ordni 
mill-bank u jobbliga lill-bank sabiex 
jiddikjara jekk l-ordni ssekwestratx 
b’suċċess kwalunkwe fondi tad-debitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni m'għandu jkun hemm l-ebda rekwiżiti exequatur meta 
sentenza sostantiva tkun diġà assenjat somma lill-kreditur, billi l-għan tal-ordni tal-
priżervazzjoni tal-kontijiet huwa biss li tippermetti lil persuna terġa tikseb il-pussess ta' dak li 
jappartjeni lilha legalment.

Emenda 30
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) F'każ li rikorrent ma jkunx għadu 
kiseb sentenza jew titolu eżegwibbli ieħor 
dwar il-merti, l-ordni tal-priżervazzjoni 
tal-kontijiet tista' tkun soġġetta għal 
proċedimenti proporzjonati minimi mill-
qrati fl-Istati Membri li fihom jinsabu l-
kontijiet. Tali proċedimenti mill-qrati 
jridu jkunu limitati għal dak li hu meħtieġ 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-
debitur. Id-debitur ma jridx jiġi infurmat 
dwar tali proċedimenti qabel ma l-ordni 
tiġi implimentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiggarantixxu l-protezzjoni taċ-ċittadini tagħhom minn 
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użu ħażin malizzjuż tal-proċeduri exequatur tal-ordni tal-priżervazzjoni tal-kontijiet, 
għandhom ikunu jistgħu japplikaw rekwiżiti exequatur għall-applikazzjoni ta' ordni fl-Istat 
Membru tagħhom. Tali proċedimenti m'għandhomx ikunu jistgħu jikkritikaw id-deċiżjoni tal-
qorti ta' oriġini rigward il-merti tal-każ tar-rikorrent għal ordni, iżda għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu hemmx biżżejjed mekkaniżmi ta' protezzjoni fis-seħħ.

Emenda 31
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dritt tad-debitur għal smigħ ġust 
għandu jiġi salvagwardjat fil-proċedimenti 
tal-ordni għall-priżervazzjoni ta’ kont. Dan 
jeħtieġ b’mod partikolari li l-ordni u d-
dokumenti kollha mressqa mir-rikorrent 
jiġu nnotifikati lill-konvenut 
immedjatament wara l-implimentazzjoni 
tagħha u li l-konvenut ikun jista’ jressaq 
rikors għar-reviżjoni tal-ordni. Il-
ġuriżdizzjoni għar-reviżjoni għandha tkun 
tal-qorti li tkun ħarġet l-ordni, ħlief fejn 
jiġu kkontestati xi aspetti tal-eżekuzzjoni. 
Madankollu, jekk il-konvenut ikun 
konsumatur, impjegat jew persuna 
assigurata, dan jista’ jressaq rikors għar-
reviżjoni tal-ordni quddiem il-qrati fl-Istat 
Membru tad-domiċilju tiegħu. Id-debitur 
għandu jkollu wkoll id-dritt li jirrilaxxa l-
fondi li jkun hemm fil-kont jekk huwa 
jipprovdi garanzija alternattiva.

(18) Id-dritt tad-debitur għal smigħ ġust 
għandu jiġi salvagwardjat fil-proċedimenti 
tal-ordni għall-priżervazzjoni ta’ kont. Dan 
jeħtieġ b’mod partikolari li l-ordni u d-
dokumenti kollha mressqa mir-rikorrent 
jiġu nnotifikati lill-konvenut 
immedjatament wara l-implimentazzjoni 
tagħha u li l-konvenut ikun jista’ jressaq 
rikors għar-reviżjoni tal-ordni. Il-
ġuriżdizzjoni għar-reviżjoni tal-ordni 
nnifsha għandha tkun tal-qorti li tkun 
ħarġet l-ordni, ħlief fejn jiġu kkontestati xi 
aspetti tal-eżekuzzjoni. Madankollu, il-
konvenut għandu jkun jista’ jressaq rikors 
għar-reviżjoni tal-ordni quddiem il-qrati fi 
Stat Membru fejn ikollu l-kontijiet fir-
rigward tal-eżekuzzjoni tal-ordni f'dak l-
Istat Membru. Id-debitur għandu jkollu 
wkoll id-dritt li jirrilaxxa l-fondi li jkun 
hemm fil-kont jekk huwa jipprovdi 
garanzija alternattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jikkontesta ordni ta' priżervazzjoni tal-kontijiet kif tapplika fl-UE kollha, id-debitur 
għandu jkollu jitlob reviżjoni mill-qorti li ħarġet l-ordni, iżda biex tkun żgurata l-protezzjoni 
tal-individwi, li jista' jkun li jgħixu u jkollhom kontijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom ikunu jistgħu jikkontestaw l-implimentazzjoni ta' ordni fil-qrati ta' kwalunkwe Stat 
Membru li fih ikollhom il-kontijiet, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ordni f'dak l-Istat 
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Membru.

Emenda 32
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma toħroġ EAPO, il-qorti tista' titlob 
li jiġi ppreżentat depożitu ta' garanzija jew 
garanzija ekwivalenti mir-rikorrent sabiex 
jiġi żgurat kumpens għal kull dannu li 
jsofri l-konvenut sal-punt li r-rikorrent
huwa responsabbli li jikkumpensa tali 
dannu skont il-liġi nazzjonali.

Qabel ma toħroġ EAPO, il-qorti għandha 
titlob li jiġi ppreżentat depożitu ta' 
garanzija jew garanzija ekwivalenti mir-
rikorrent sabiex jiġi żgurat kumpens għal 
kull dannu li jsofri l-konvenut. Ir-rikorrent
għandu jkun responsabbli li jikkumpensa 
tali dannu jekk il-qorti li tkun ħarġet l-
EAPO tiddeċiedi, wara reviżjoni, li r-
rikorrent applika inġustament għal 
EAPO.

Or. en

Emenda 33
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

EAPO maħruġa fi Stat Membru wieħed 
skont l-Artikoli 6(2) u 14(1) għandha tiġi 
rikonoxxuta u tkun eżegwibbli fl-Istati 
Membri l-oħra mingħajr ma jkun hemm 
ħtieġa għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà u 
mingħajr ma jkun hemm il-possibbiltà li 
ssir xi oppożizzjoni kontra r-rikonoxximent 
tagħha.

EAPO maħruġa fi Stat Membru wieħed fil-
każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-
Artikolu 14(1) għandha tiġi rikonoxxuta u 
tkun eżegwibbli fl-Istati Membri l-oħra 
mingħajr ma jkun hemm ħtieġa għal 
dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà u mingħajr 
ma jkun hemm il-possibbiltà li ssir xi 
oppożizzjoni kontra r-rikonoxximent 
tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li exequatur tkun abolita biss meta r-rikorrent ikun irċieva sentenza 
sostantiva kif stipulat fl-Artikolu 5(2).

Emenda 34
Ivo Strejček

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-fondi fil-kont kopert mill-EAPO 
skont il-paragrafu 1 ikunu strumenti 
finanzjarji, il-valur tagħhom għandu jiġi 
determinat skont ir-rata tas-suq rilevanti li 
tkun tapplika fil-jum tal-implimentazzjoni.

3. Meta l-fondi fil-kont kopert mill-EAPO 
skont il-paragrafu 1 ikunu strumenti 
finanzjarji, il-valur tagħhom għandu jiġi 
determinat skont ir-rata tas-suq rilevanti li 
tkun tapplika fil-jum tal-implimentazzjoni. 
Meta l-valur totali tal-fondi jaqbeż l-
ammont speċifikat fl-EAPO, il-qorti 
rilevanti tal-Istat Membru li fih ikun il-
kont għandha tiddetermina għal liema 
wieħed mill-istrumenti finanzjarji 
disponibbli fil-kont għandha tapplika l-
EAPO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-kont ikun fih strumenti finanzjarji differenti, il-qorti tal-Istat Membru li fih ikun 
stabbilit il-kont għandha tispeċifika għal liema wieħed minn dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandha tapplika l-EAPO.

Emenda 35
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rimedji tal-konvenut fl-Istat Membru tal-
oriġini

Id-dritt tal-konvenut għal rieżami tal-
EAPO
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Or. en

Emenda 36
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rikors għar-reviżjoni għandu jiġi 
indirizzat lill-qorti li tkun ħarġet l-ordni. Ir-
rikors għandu jitressaq bl-użu tal-formola 
stabbilita fl-Anness IV u b'kull mezz ta' 
komunikazzjoni, inklużi dawk elettroniċi.

3. Ir-rikors għar-reviżjoni tal-EAPO kif 
tapplika fl-Unjoni kollha għandu jiġi
indirizzat lill-qorti li tkun ħarġet l-ordni. Ir-
rikors għandu jitressaq bl-użu tal-formola 
stabbilita fl-Anness IV u b'kull mezz ta' 
komunikazzjoni, inklużi dawk elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jikkontesta ordni ta' priżervazzjoni tal-kontijiet kif tapplika fl-UE kollha, id-debitur 
għandu jkollu jitlob reviżjoni mill-qorti li ħarġet l-ordni, iżda biex tkun żgurata l-protezzjoni 
tal-individwi, li jista' jkun li jgħixu u jkollhom kontijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom ikunu jistgħu jikkontestaw l-implimentazzjoni ta' ordni fil-qrati ta' kwalunkwe Stat 
Membru li fih ikollhom il-kontijiet, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ordni f'dak l-Istat 
Membru.

Emenda 37
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bla ħsara għad-drittijiet tal-konvenut
skont l-Artikolu 35, konvenut jista' wkoll 
iressaq applikazzjoni għal rieżami tal-
EAPO lil qorti fi Stat Membru ieħor. 
Kwalunkwe deċiżjoni minn qorti biex l-
EAPO titwarrab jew tiġi modifikata 
meħuda skont dan il-paragrafu għandha 
tapplika biss fl-Istat Membru li fih tkun 
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tinstab dik il-qorti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jikkontesta ordni ta' priżervazzjoni tal-kontijiet kif tapplika fl-UE kollha, id-debitur 
għandu jkollu jitlob reviżjoni mill-qorti li ħarġet l-ordni, iżda biex tkun żgurata l-protezzjoni 
tal-individwi, li jista' jkun li jgħixu u jkollhom kontijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom ikunu jistgħu jikkontestaw l-implimentazzjoni ta' ordni fil-qrati ta' kwalunkwe Stat 
Membru li fih ikollhom il-kontijiet, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ordni f'dak l-Istat 
Membru.

Emenda 38
Arlene McCarthy

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Rimedji tal-konvenut fl-Istat Membru tad-

domiċilju tiegħu
Jekk il-konvenut ikun konsumatur, 
impjegat jew persuna assigurata, huwa 
jista’ jindirizza wkoll ir-rikors għar-
reviżjoni skont l-Artikoli 34 u 35 lill-qorti 
kompetenti fl-Istat Membru fejn ikun 
domiċiljat li għandu jiġi nnotifikat lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 48.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jikkontesta ordni ta' priżervazzjoni tal-kontijiet kif tapplika fl-UE kollha, id-debitur 
għandu jkollu jitlob reviżjoni mill-qorti li ħarġet l-ordni, iżda biex tkun żgurata l-protezzjoni 
tal-individwi, li jista' jkun li jgħixu u jkollhom kontijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom ikunu jistgħu jikkontestaw l-implimentazzjoni ta' ordni fil-qrati ta' kwalunkwe Stat 
Membru li fih ikollhom il-kontijiet, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-ordni f'dak l-Istat 
Membru.
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