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Alteração 28
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve oferecer 
garantias suficientes contra eventuais 
abusos da decisão de arresto. Em especial, 
o tribunal deve poder ordenar que o credor 
constitua uma garantia destinada a 
assegurar a eventual indemnização do 
devedor por quaisquer prejuízos por este 
sofridos em consequência de uma decisão 
injustificada, a menos que o credor já tenha 
obtido uma decisão judicial com força 
executória no Estado-Membro de 
execução. As condições em que o credor 
será obrigado a indemnizar o devedor por 
tais prejuízos devem ser reguladas pela 
legislação nacional. Sempre que a 
legislação de um Estado-Membro não 
preveja esta obrigação legal do 
requerente, o presente regulamento não 
deve impedir o recurso a medidas de efeito 
equivalente, como a obrigação de o 
requerente se comprometer a indemnizar 
por eventuais prejuízos.

(15) O presente regulamento deve oferecer 
garantias suficientes contra eventuais 
abusos da decisão de arresto. Em especial, 
o tribunal deve poder ordenar que o credor 
constitua uma garantia destinada a 
assegurar a eventual indemnização do 
devedor por quaisquer prejuízos por este 
sofridos em consequência de uma decisão 
injustificada, a menos que o credor já tenha 
obtido uma decisão judicial com força 
executória no Estado-Membro de 
execução. As condições pormenorizadas
em que o credor será obrigado a 
indemnizar o devedor por tais prejuízos 
devem ser reguladas pela legislação 
nacional, mas os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de disposições 
destinadas a indemnizar vítimas de abusos 
desta natureza.

Or. en

Alteração 29
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar uma execução célere 
da decisão de arresto de contas, o 
regulamento deve prever que a decisão seja 
transmitida ao banco pelo tribunal que a 

(17) Caso o requerente já tenha obtido 
decisão judicial ou outro direito aplicável 
à parte substantiva, e para assegurar uma 
execução célere da decisão de arresto de 
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emitiu através de notificação direta, 
prevista no Regulamento (CE) n.° 
1393/2007, relativo à citação e à 
notificação dos atos judiciais e 
extrajudiciais em matérias civil e comercial 
nos Estados-Membros. O presente 
regulamento deve prever, igualmente, 
normas adequadas para a aplicação da 
decisão pelo banco e obrigá-lo a declarar se 
o arresto permitiu ou não arrestar quaisquer 
fundos do devedor.

contas, o regulamento deve prever que a 
decisão seja transmitida ao banco pelo 
tribunal que a emitiu através de notificação 
direta, prevista no Regulamento (CE) n.° 
1393/2007, relativo à citação e à 
notificação dos atos judiciais e 
extrajudiciais em matérias civil e comercial 
nos Estados-Membros. O presente 
regulamento deve prever, igualmente, 
normas adequadas para a aplicação da 
decisão pelo banco e obrigá-lo a declarar se 
o arresto permitiu ou não arrestar quaisquer 
fundos do devedor.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta da Comissão, não deve haver requisitos exequatur quando 
uma decisão judicial substantiva já tiver concedido um montante ao credor, uma vez que a 
decisão de arresto de contas apenas é aplicável a alguém que procura a posse daquilo a que 
tem legalmente direito.

Alteração 30
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Caso o requerente ainda não tenha 
obtido decisão judicial ou outro direito 
substantivo aplicável, a decisão de arresto 
de contas pode ser sujeita a 
procedimentos mínimos proporcionados 
por parte dos tribunais dos 
Estados-Membros em que as contas são 
detidas. Tais procedimentos judiciais 
devem limitar-se ao que for necessário 
para assegurar uma proteção adequada 
do devedor. Este último não deve ser 
informado desses procedimentos antes da 
implementação da ordem.

Or. en
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Justificação

A fim de permitir que garantam a proteção dos seus cidadãos contra a utilização abusiva de 
procedimentos exequatur de ordens de arresto de contas, os Estados-Membros devem ter a 
faculdade de aplicar requisitos exequatur ao pedido de uma ordem no seu Estado-Membro.  
Tais procedimentos não devem poder pressupor da decisão do tribunal inicial no que diz 
respeito aos méritos da causa dos requerentes, mas devem poder decidir se estão ou não 
estabelecidas proteções suficientes.

Alteração 31
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No procedimento de emissão de uma 
decisão de arresto de contas, o direito do 
devedor a um tribunal imparcial deve ser 
salvaguardado. Tal exige, nomeadamente, 
que o requerido seja notificado da decisão 
de arresto e de todos os documentos 
apresentados pelo requerente 
imediatamente após a aplicação da decisão 
e que possa requerer a sua revisão. O 
tribunal competente para apreciar o pedido 
de revisão deve ser o tribunal que proferiu 
a decisão, exceto se forem contestados 
aspetos relativos à execução. Contudo, 
caso o requerido seja um consumidor, um 
trabalhador por conta de outrem ou um 
segurado, deve poder requerer a revisão da 
decisão de arresto nos tribunais do
Estado-Membro do seu domicílio. O 
devedor deve ter, igualmente, o direito de 
libertar os fundos que tem na conta se 
oferecer uma garantia alternativa.

(18) No procedimento de emissão de uma 
decisão de arresto de contas, o direito do 
devedor a um tribunal imparcial deve ser 
salvaguardado. Tal exige, nomeadamente, 
que o requerido seja notificado da decisão 
de arresto e de todos os documentos 
apresentados pelo requerente 
imediatamente após a aplicação da decisão 
e que possa requerer a sua revisão. O 
tribunal competente para apreciar o pedido 
de revisão da ordem propriamente dita 
deve ser o tribunal que proferiu a decisão, 
exceto se forem contestados aspetos 
relativos à execução. Contudo, o requerido 
deve poder requerer a revisão de arresto 
nos tribunais de um Estado-Membro em 
que detenha contas relevantes para a 
execução da ordem nesse 
Estado-Membro. O devedor deve ter, 
igualmente, o direito de libertar os fundos 
que tem na conta se oferecer uma garantia 
alternativa.

Or. en

Justificação

Para contestar uma ordem de arresto de contas, tal como aplicável no conjunto da UE, o 
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devedor deve procurar obter uma revisão do tribunal que emitiu a ordem mas, para 
assegurar a proteção de indivíduos que possam viver ou deter contas em mais de um 
Estado-Membro, estes devem poder contestar a execução de uma ordem em tribunais de 
qualquer Estado-Membro em que detenham contas relevantes para a execução de ordens 
nesse Estado-Membro. 

Alteração 32
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Antes de emitir uma DEAC, o tribunal 
pode ordenar a constituição, pelo 
requerente, de um depósito, caução ou 
garantia equivalente para assegurar a 
eventual indemnização do requerido por 
quaisquer prejuízos por este sofridos, na 
medida em que o requerente seja
responsável por tal indemnização nos 
termos da legislação nacional.

Antes de emitir uma DEAC, o tribunal 
ordenará a constituição, pelo requerente, 
de um depósito, caução ou garantia 
equivalente para assegurar a eventual 
indemnização do requerido. O requerente 
será responsável por tal indemnização, 
caso o tribunal que emite o DEAC decida, 
após revisão, que o requerente requereu 
indevidamente a DEAC.

Or. en

Alteração 33
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Uma DEAC emitida num Estado-Membro 
nos termos do artigo 6.º, n.º 2, e do artigo 
14.º, n.º 1, é reconhecida e executória 
noutros Estados-Membros sem necessidade 
de recorrer a uma declaração de 
executoriedade ou qualquer possibilidade 
de deduzir oposição a esse 
reconhecimento.

Uma DEAC emitida num Estado-Membro 
relativamente aos casos previstos no artigo 
5.º, n.º 2, e no artigo 14.º, n.º 1, é 
reconhecida e executória noutros 
Estados-Membros sem necessidade de 
recorrer a uma declaração de 
executoriedade ou qualquer possibilidade 
de deduzir oposição a esse 
reconhecimento.
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Or. en

Justificação

Importa clarificar que o requisito exequatur apenas é suprimido se o requerente tiver obtido 
uma decisão judicial substantiva, como previsto no artigo 5.°, n.° 2.

Alteração 34
Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando os fundos existentes na conta 
identificada na DEAC, nos termos do n.º 1, 
sejam constituídos por instrumentos 
financeiros, o seu valor é determinado com 
base na taxa de mercado pertinente, 
aplicável no dia da aplicação da DEAC.

3. Quando os fundos existentes na conta 
identificada na DEAC, nos termos do n.º 1, 
sejam constituídos por instrumentos 
financeiros, o seu valor é determinado com 
base na taxa de mercado pertinente, 
aplicável no dia da aplicação da DEAC. 
Quando o valor total dos fundos exceder o 
montante especificado na DEAC, o 
tribunal competente do Estado-Membro 
em que a conta é detida determinará quais 
os instrumentos financeiros disponíveis 
na conta a que se refere a DEAC que 
serão aplicados. 

Or. en

Justificação

Quando a conta incluir diferentes instrumentos financeiros, o tribunal do Estado-Membro em 
que a conta está estabelecida deverá especificar qual ou quais desses instrumentos serão 
aplicados para efeitos da DEAC.

Alteração 35
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título
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Texto da Comissão Alteração

Vias de recurso de que o requerido dispõe 
no Estado-Membro de origem

Direitos do requerido a uma revisão da 
DEAC

Or. en

Alteração 36
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pedido de revisão é dirigido ao 
tribunal que emitiu a decisão. O 
requerimento deve ser apresentado 
utilizando o formulário constante do Anexo 
IV e através de qualquer meio de 
comunicação, incluindo por via eletrónica.

3. O pedido de revisão da DEAC, tal como 
aplicável no conjunto da UE, é dirigido ao 
tribunal que emitiu a decisão. O 
requerimento deve ser apresentado 
utilizando o formulário constante do Anexo 
IV e através de qualquer meio de 
comunicação, incluindo por via eletrónica.

Or. en

Justificação

Para contestar uma ordem de arresto de contas, tal como aplicável no conjunto da UE, o 
devedor deve procurar obter uma revisão do tribunal que emitiu a ordem mas, para 
assegurar a proteção de indivíduos que possam viver ou deter contas em mais de um 
Estado-Membro, estes devem poder contestar a execução de uma ordem em tribunais de 
qualquer Estado-Membro em que detenham contas relevantes para a execução de ordens 
nesse Estado-Membro. 

Alteração 37
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo dos direitos do 
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requerido a título do artigo 35.°, um 
requerido também pode apresentar um 
pedido de revisão da DEAC a um tribunal 
de outro Estado-Membro. As decisões de 
um tribunal de afastar ou modificar a 
DEAC tomada nos termos do presente 
número serão aplicáveis apenas no 
Estado Membro em que o tribunal se 
situa.

Or. en

Justificação

Para contestar uma ordem de arresto de contas, tal como aplicável no conjunto da UE, o 
devedor deve procurar obter uma revisão do tribunal que emitiu a ordem mas, para 
assegurar a proteção de indivíduos que possam viver ou deter contas em mais de um 
Estado-Membro, estes devem poder contestar a execução de uma ordem em tribunais de 
qualquer Estado-Membro em que detenham contas relevantes para a execução de ordens 
nesse Estado-Membro. 

Alteração 38
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Vias de recurso de que o requerido dispõe 

no Estado-Membro do seu domicílio
Caso o requerido seja um consumidor, um 
trabalhador por conta de outrem ou um 
segurado, pode igualmente apresentar o 
pedido de revisão, nos termos dos artigos 
34.º e 35.º, ao tribunal competente no 
Estado-Membro do seu domicílio, 
notificado à Comissão em conformidade 
com o artigo 48.º.

Or. en
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Justificação

Para contestar uma ordem de arresto de contas, tal como aplicável no conjunto da UE, o 
devedor deve procurar obter uma revisão do tribunal que emitiu a ordem mas, para 
assegurar a proteção de indivíduos que possam viver ou deter contas em mais de um Estado 
Membro, estes devem poder contestar a execução de uma ordem em tribunais de qualquer 
Estado-Membro em que detenham contas relevantes para a execução de ordens nesse 
Estado-Membro. 


