
AM\888964NL.doc PE480.510v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie economische en monetaire zaken

2011/0204(COD)

12.1.2012

AMENDEMENTEN
28 - 38

Ontwerpadvies
Elena Băsescu
(PE475.906v01-00)

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))



PE480.510v01-00 2/10 AM\888964NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\888964NL.doc 3/10 PE480.510v01-00

NL

Amendement 28
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening moet voldoende 
waarborgen bevatten tegen misbruik van 
het bevel. Tenzij de schuldeiser al een in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging uitvoerbare 
rechterlijke beslissing heeft verkregen, 
moet het gerecht met name van de 
schuldeiser een zekerheid kunnen eisen 
voor de vergoeding van eventuele schade 
die de schuldenaar zou lijden als gevolg 
van een ongerechtvaardigd bevel. De 
voorwaarden waaronder de schuldeiser 
aansprakelijk is om de schuldenaar te 
vergoeden voor dergelijke schade moeten 
door het nationale recht worden beheerst.
Wanneer het recht van een lidstaat niet 
voorziet in een wettelijke 
aansprakelijkheid van de eiser, mag deze 
verordening het gebruik van maatregelen 
met gelijkwaardige werking niet 
uitsluiten, zoals de verplichting voor de 
eiser om zich te verbinden in verband met 
schade.

(15) Deze verordening moet voldoende 
waarborgen bevatten tegen misbruik van 
het bevel. Tenzij de schuldeiser al een in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging uitvoerbare 
rechterlijke beslissing heeft verkregen, 
moet het gerecht met name van de 
schuldeiser een zekerheid eisen voor de 
vergoeding van eventuele schade die de 
schuldenaar zou lijden als gevolg van een 
ongerechtvaardigd bevel. De precieze
voorwaarden waaronder de schuldeiser 
aansprakelijk is om de schuldenaar te 
vergoeden voor dergelijke schade moeten 
door het nationale recht worden beheerst, 
maar de lidstaten moeten een regeling 
treffen voor een vergoeding voor 
slachtoffers van misbruik van het bevel.

Or. en

Amendement 29
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op een snelle 
tenuitvoerlegging van het bevel tot 

(17) Ingeval een eiser over het 
bodemgeschil reeds een beslissing of 
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conservatoir beslag op bankrekeningen 
moet de verordening bepalen dat de 
verzending van het bevel door het 
uitvaardigende gerecht aan de bank via een 
rechtstreekse betekening of kennisgeving 
gebeurt, zoals vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening 
en de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken. Deze verordening moet ook 
passende regels bevatten voor de 
tenuitvoerlegging van het bevel door de 
bank en de bank verplichten om te 
verklaren of het bevel al dan niet tegoeden 
van de schuldenaar heeft "gevat".

andere uitvoerbare titel heeft verkregen 
moet de verordening met het oog op een 
snelle tenuitvoerlegging van het bevel tot 
conservatoir beslag op bankrekeningen 
bepalen dat de verzending van het bevel 
door het uitvaardigende gerecht aan de 
bank via een rechtstreekse betekening of 
kennisgeving gebeurt, zoals vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de 
betekening en de kennisgeving in de 
lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken. Deze 
verordening moet ook passende regels 
bevatten voor de tenuitvoerlegging van het 
bevel door de bank en de bank verplichten 
om te verklaren of het bevel al dan niet 
tegoeden van de schuldenaar heeft "gevat".

Or. en

Motivering

In het verlengde van het Commissievoorstel mag er geen sprake zijn van exequaturvereisten 
als bij beslissing over het bodemgeschil reeds een bedrag aan de schuldeiser is toegewezen, 
aangezien het EAPO alleen betrekking heeft op iemand die zijn rechtmatig eigendom opeist.

Amendement 30
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Ingeval een eiser over het 
bodemgeschil nog geen beslissing of 
andere uitvoerbare titel heeft verkregen 
kan het EAPO voorwerp zijn van een 
evenredige minimumprocedure voor de 
gerechten in de lidstaten waar de 
rekening worden aangehouden. Een 
dergelijke procedure moet beperkt blijven 
tot hetgeen nodig is voor een afdoende 
bescherming van de schuldenaar. De 
schuldenaar mag niet van de procedure in 
kennis worden gesteld zolang het bevel 
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niet ten uitvoer wordt gelegd.

Or. en

Motivering

Om de lidstaten in staat te stellen hun burgers te beschermen tegen malafide gebruik van de 
exequatorprocedures van een EAPO moeten ze exequatorvereisten aan de uitvoering van een 
bevel op hun grondgebied kunnen opleggen. Het is daarbij niet de bedoeling dat de rechter 
die zich moet uitspreken over de gegrondheid van de eis tot afgifte van een EAPO op de 
vingers wordt gekeken, maar alleen dat er een oordeel wordt geveld over de vraag of er van 
voldoende bescherming sprake is.

Amendement 31
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op een eerlijk proces van de 
schuldenaar moet worden gewaarborgd in 
de procedure voor het bevel tot 
conservatoir beslag op bankrekeningen. Dit 
vereist met name dat het bevel en alle door 
de eiser neergelegde stukken snel na de 
tenuitvoerlegging ervan aan de verweerder 
worden betekend of hem daarvan kennis 
wordt gegeven en dat de verweerder een 
verzoek tot heroverweging van het bevel 
kan indienen. Het gerecht dat het bevel 
heeft uitgevaardigd, moet bevoegd zijn 
voor de heroverweging, tenzij wanneer 
aspecten van de tenuitvoerlegging worden 
aangevochten. Wanneer echter de 
verweerder consument, werknemer of 
verzekerde is, moet hij in de lidstaat van 
zijn woonplaats een verzoek tot 
heroverweging van het bevel kunnen 
indienen. De schuldenaar moet ook recht 
hebben op deblokkering van de tegoeden 
op zijn rekening wanneer hij een 
alternatieve zekerheid stelt.

(18) Het recht op een eerlijk proces van de 
schuldenaar moet worden gewaarborgd in 
de procedure voor het bevel tot 
conservatoir beslag op bankrekeningen. Dit 
vereist met name dat het bevel en alle door 
de eiser neergelegde stukken snel na de 
tenuitvoerlegging ervan aan de verweerder 
worden betekend of hem daarvan kennis 
wordt gegeven en dat de verweerder een 
verzoek tot heroverweging van het bevel 
kan indienen. Het gerecht dat het bevel 
heeft uitgevaardigd, moet bevoegd zijn 
voor de heroverweging van het bevel op 
zich, tenzij wanneer aspecten van de 
tenuitvoerlegging worden aangevochten. 
De verweerder moet echter een verzoek tot 
heroverweging van het bevel kunnen 
indienen in een lidstaat waar hij 
rekeningen aanhoudt in verband met de 
tenuitvoerlegging van het bevel in die 
lidstaat. De schuldenaar moet ook recht 
hebben op deblokkering van de tegoeden 
op zijn rekening wanneer hij een 
alternatieve zekerheid stelt.
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Or. en

Motivering

Om een in de gehele EU geldig EAPO te betwisten moet de schuldenaar om herziening 
vragen bij het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd, maar omwille van de 
rechtsbescherming van individuele personen, die in meer dan een lidstaat woonachtig kunnen 
zijn en rekening kunnen aanhouden, moeten dezen de tenuitvoerlegging van een EAPO 
kunnen betwisten in een van de lidstaten waar zij rekeningen aanhouden in verband met de 
tenuitvoerlegging in die lidstaat.

Amendement 32
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat het gerecht een EAPO uitvaardigt, 
mag het van de eiser een zekerheidstelling 
of een soortgelijke waarborg eisen om de 
vergoeding van eventuele door de 
verweerder geleden schade te waarborgen,
voor zover de eiser krachtens het nationale 
recht gehouden is om dergelijke schade te 
vergoeden.

Voordat het gerecht een EAPO uitvaardigt, 
eist het van de eiser een zekerheidstelling 
of een soortgelijke waarborg om de 
vergoeding van eventuele door de 
verweerder geleden schade te waarborgen. 
De eiser is krachtens het nationale recht 
gehouden om dergelijke schade te 
vergoeden ingeval het gerecht dat het 
EAPO heeft uitgevaardigd bij herziening 
beslist dat eiser ten onrechte om een 
EAPO heeft verzocht.

Or. en

Amendement 33
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een EAPO dat overeenkomstig artikel 6, 
lid 2, en artikel 14, lid 1, in een lidstaat is 
uitgevaardigd, wordt in andere lidstaten 
erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een 

Een EAPO dat in gevallen als bedoeld in
artikel 5, lid 2, en artikel 14, lid 1, in een
lidstaat is uitgevaardigd, wordt in andere 
lidstaten erkend en ten uitvoer gelegd 
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uitvoerbaarverklaring is vereist en zonder 
de mogelijkheid van verzet tegen de 
erkenning.

zonder dat een uitvoerbaarverklaring is 
vereist en zonder de mogelijkheid van 
verzet tegen de erkenning.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat het exequatur alleen vervalt als de eiser een 
beslissing over het bodemgeschil heeft verkregen zoals bedoeld in artikel 5, lid 2.

Amendement 34
Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de tegoeden op de in het EAPO 
aangewezen rekening uit financiële
instrumenten bestaan, wordt voor de 
toepassing van lid 1 de waarde ervan 
bepaald op grond van de relevante 
marktkoers op de dag van de 
tenuitvoerlegging.

3. Wanneer de tegoeden op de in het EAPO 
aangewezen rekening uit financiële 
instrumenten bestaan, wordt voor de 
toepassing van lid 1 de waarde ervan 
bepaald op grond van de relevante 
marktkoers op de dag van de 
tenuitvoerlegging. Wanneer de totale 
waarde van de tegoeden het in het EAPO 
gespecificeerde bedrag te boven gaat, 
bepaalt de ter zake bevoegde rechter in de 
lidstaat waar de rekening wordt 
aangehouden op welk van de financiële 
instrumenten van de rekening het EAPO 
van toepassing is.

Or. en

Motivering

Wanneer de rekening uit financiële instrumenten bestaat, moet het gerecht in de lidstaat waar 
de rekening wordt aangehouden bepalen op welk van de financiële instrumenten het EAPO 
van toepassing is.

Amendement 35
Arlene McCarthy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtsmiddelen van de verweerder in de 
lidstaat van herkomst

Het recht van de verweerder op herziening 
van het EAPO

Or. en

Amendement 36
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het verzoek om een heroverweging 
wordt ingediend bij het gerecht dat het 
bevel heeft uitgevaardigd. Het verzoek 
wordt ingediend met gebruikmaking van 
het in bijlage IV opgenomen formulier en 
via elk communicatiemiddel, inclusief 
langs elektronische weg.

3. Het verzoek om heroverweging van een 
in de gehele EU geldig EAPO wordt 
ingediend bij het gerecht dat het bevel 
heeft uitgevaardigd. Het verzoek wordt 
ingediend met gebruikmaking van het in 
bijlage IV opgenomen formulier en via elk 
communicatiemiddel, inclusief langs 
elektronische weg.

Or. en

Motivering

Om een in de gehele EU geldig EAPO te betwisten moet de schuldenaar om herziening 
vragen bij het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd, maar omwille van de 
rechtsbescherming van individuele personen, die in meer dan een lidstaat woonachtig kunnen 
zijn en rekening kunnen aanhouden, moeten dezen de tenuitvoerlegging van een EAPO 
kunnen betwisten in een van de lidstaten waar zij rekeningen aanhouden in verband met de 
tenuitvoerlegging in die lidstaat.

Amendement 37
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de rechten van de 
verweerder uit hoofde van artikel 35 kan 
een verweerder een verzoek tot 
heroverweging van het EAPO ook bij een 
gerecht in een andere lidstaat indienen. 
Een beslissing van een gerecht tot 
intrekking of wijziging van het EAPO in 
het kader van dit lid is alleen van 
toepassing in de lidstaat waar dat gerecht 
gevestigd is.

Or. en

Motivering

Om een in de gehele EU geldig EAPO te betwisten moet de schuldenaar om herziening 
vragen bij het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd, maar omwille van de 
rechtsbescherming van individuele personen, die in meer dan een lidstaat woonachtig kunnen 
zijn en rekening kunnen aanhouden, moeten dezen de tenuitvoerlegging van een EAPO 
kunnen betwisten in een van de lidstaten waar zij rekeningen aanhouden in verband met de 
tenuitvoerlegging in die lidstaat.

Amendement 38
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Rechtsmiddelen van de verweerder in de 
lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft

Indien de verweerder een consument, 
werknemer of verzekerde is, kan hij het 
verzoek tot heroverweging op grond van 
de artikelen 34 en 35 ook indienen bij het 
overeenkomstig artikel 48 bij de 
Commissie aan te geven bevoegde gerecht 
in de lidstaat waar hij zijn woonplaats 
heeft.
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Or. en

Motivering

Om een in de gehele EU geldig EAPO te betwisten moet de schuldenaar om herziening 
vragen bij het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd, maar omwille van de 
rechtsbescherming van individuele personen, die in meer dan een lidstaat woonachtig kunnen 
zijn en rekening kunnen aanhouden, moeten dezen de tenuitvoerlegging van een EAPO 
kunnen betwisten in een van de lidstaten waar zij rekeningen aanhouden in verband met de 
tenuitvoerlegging in die lidstaat.


