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Predlog spremembe 28
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta uredba bi morala zagotoviti 
zadostne zaščitne ukrepe zoper zlorabo 
naloga. Razen če upnik že ima sodno 
odločbo, izvršljivo v državi članici izvršbe, 
bi moralo imeti sodišče pravico zahtevati
od upnika, da zagotovi varščino za 
nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
dolžnik v primeru, da je nalog neutemeljen.
Pogoje, pod katerimi mora upnik dolžniku 
nadomestiti takšno škodo, bi morala urejati 
nacionalna zakonodaja. Če zakonodaja
države članice ne določa zakonske 
odgovornosti tožnika, ta uredba ne bi 
smela izključevati uporabe ukrepov z 
enakovrednim učinkom, kot je obveznost 
tožnika, da privoli k povračilu škode.

(15) Ta uredba bi morala zagotoviti 
zadostne zaščitne ukrepe zoper zlorabo 
naloga. Razen če upnik že ima sodno 
odločbo, izvršljivo v državi članici izvršbe, 
bi moralo sodišče od upnika zahtevati, da 
zagotovi varščino za nadomestilo 
morebitne škode, ki jo utrpi dolžnik v 
primeru, da je nalog neutemeljen.
Podrobne pogoje, pod katerimi mora upnik 
dolžniku nadomestiti takšno škodo, bi 
morala urejati nacionalna zakonodaja, 
vendar bi morale države članice predpisati 
določbe, v skladu s katerimi bi žrtvam v 
primeru zlorabe naloga pripadala 
odškodnina.

Or. en

Predlog spremembe 29
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotavljanje hitre izvršitve naloga 
za zamrznitev bančnih računov bi morala 
uredba zagotoviti, da je prenos naloga od 
sodišča, ki je nalog izdalo, do banke 
opravljen z neposrednim vročanjem, kot 
določa Uredba (ES) št. 1393/2007 o 
vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v 
državah članicah. Ta uredba bi morala 
zagotoviti tudi ustrezna pravila za izvršitev 
naloga s strani banke in bankam naložiti 

(17) Če je tožnik že pridobil sodno odločbo 
ali drug izvršilni naslov v glavni stvari ter
za zagotavljanje hitre izvršitve naloga za 
zamrznitev bančnih računov, bi morala 
uredba zagotoviti, da je prenos naloga od 
sodišča, ki je nalog izdalo, do banke 
opravljen z neposrednim vročanjem, kot 
določa Uredba (ES) št. 1393/2007 o 
vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v 
državah članicah. Ta uredba bi morala 
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dolžnost, da podajo izjavo o tem, ali je 
nalog uspešno zajel kakršna koli sredstva 
dolžnika.

zagotoviti tudi ustrezna pravila za izvršitev 
naloga s strani banke in bankam naložiti 
dolžnost, da podajo izjavo o tem, ali je 
nalog uspešno zajel kakršna koli sredstva 
dolžnika.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije ne bi smele biti postavljene nobene zahteve za eksekvaturo, če 
je bil z materialno-pravno veljavno odločb upniku že dodeljen znesek, saj nalog za zamrznitev 
bančnih računov velja le za tiste, ki želijo pridobiti nazaj svoje zakonito premoženje.

Predlog spremembe 30
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Če tožnik še ni pridobil sodne 
odločbe ali drugega izvršilnega naslova v 
glavni stvari, lahko postane nalog za 
zamrznitev bančnih računov predmet 
začasne odredbe na sodiščih v državah
članicah, kjer so računi odprti. Takšen 
sodni postopek mora biti omejen na to, 
kar je potrebno za ustrezno zaščito 
dolžnika. Dolžnik o postopku ne sme biti 
seznanjen pred izvršitvijo naloga.

Or. en

Obrazložitev

Da bi državam članicam omogočili zaščito svojih državljanov pred naklepno zlorabo zahtev 
po eksekvaturi v primeru naloga za zamrznitev bančnih računov, morajo imeti možnost 
izvajanja zahtev po eksekvaturi v primeru vloge za nalog v njihovi državi. Takšni postopki pa 
ne bi smeli omogočati ugibanja o odločitvi sodišča, ki prvotno odloča o upravičenosti 
tožnikove zahteve za nalog, temveč bi morali odločati, ali je zagotovljena ustrezna zaščita.
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Predlog spremembe 31
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Dolžnikova pravica do poštenega 
sojenja mora biti zaščitena v postopkih za 
nalog za zamrznitev bančnih računov. To 
pomeni predvsem, da je nalog z vsemi 
dokumenti, ki jih predloži tožnik, takoj po 
izvršitvi vročen tožencu in da lahko 
toženec zahteva presojo naloga. Za presojo 
bi moralo biti pristojno sodišče, ki je izdalo
nalog, razen če se izpodbijajo vidiki 
izvršbe. Če je toženec potrošnik, zaposleni 
ali zavarovana oseba, mora imeti možnost, 
da presojo zahteva pri sodiščih države 
članice stalnega prebivališča. Dolžnik bi 
moral imeti tudi pravico do sprostitve 
sredstev na računu, če zagotovi drugo 
varščino.

(18) Dolžnikova pravica do poštenega 
sojenja mora biti zaščitena v postopkih za 
nalog za zamrznitev bančnih računov. To 
pomeni predvsem, da je nalog z vsemi 
dokumenti, ki jih predloži tožnik, takoj po 
izvršitvi vročen tožencu in da lahko 
toženec zahteva presojo naloga. Za presojo
samega naloga bi moralo biti pristojno 
sodišče, ki ga je izdalo, razen če se 
izpodbijajo vidiki izvršbe. Toženec mora 
imeti možnost, da presojo naloga zahteva 
pri sodiščih države članice, kjer ima 
račune, ko gre za izvršitev naloga v tej 
državi članici. Dolžnik bi moral imeti tudi 
pravico do sprostitve sredstev na računu, če 
zagotovi drugo varščino.

Or. en

Obrazložitev

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih račun, ki velja po vsej EU, bi se moral dolžnik 
obrniti na sodišče, ki je nalog izdalo. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo račune v 
več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga spodbijajo 
pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za izvrševanje naloga v 
teh državah članicah.

Predlog spremembe 32
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred izdajo ENZBR lahko sodišče zahteva, 
da tožnik zagotovi varščino ali 
enakovredno zagotovilo, namenjeno za 

Pred izdajo evropskega naloga za 
zamrznitev bančnih računov sodišče 
zahteva, da tožnik zagotovi varščino ali 
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nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
toženec, v obsegu, v katerem mora tožnik 
po nacionalni zakonodaji nadomestiti
takšno škodo.

enakovredno zagotovilo, namenjeno za 
nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
toženec. Tožnik mora takšno škodo
nadomestiti, če sodišče, ki je nalog izdalo, 
po presoji odloči, da je bila tožnikova 
zahteva za nalog nezakonita.

Or. en

Predlog spremembe 33
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ENZBR, izdan v eni državi članici v
skladu s členom 6(2) in členom 14(1), se 
prizna in je izvršljiv v drugih državah 
članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev 
izvršljivosti in brez možnosti 
nasprotovanja njegovemu priznanju.

ENZBR, izdan v eni državi članici v
primerih iz členov 5(2) in 14(1), se prizna 
in je izvršljiv v drugih državah članicah, ne 
da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti 
in brez možnosti nasprotovanja njegovemu 
priznanju.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je eksekvatura preklicana le, kadar je tožnik prejel materialno-pravno 
veljavno odločbo iz člena 5(2).

Predlog spremembe 34
Ivo Strejček

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če so sredstva na računu, navedena v 
ENZBR v skladu z odstavkom 1, finančni 
instrumenti, se njihova vrednost določi v 
skladu z ustrezno tržno stopnjo, veljavno 
na dan izvršbe.

3. Če so sredstva na računu, navedena v 
ENZBR v skladu z odstavkom 1, finančni 
instrumenti, se njihova vrednost določi v 
skladu z ustrezno tržno stopnjo, veljavno 
na dan izvršbe. Kadar skupna vsota 



AM\888964SL.doc 7/9 PE480.510v01-00

SL

sredstev presega znesek, naveden v 
evropskem nalogu za zamrznitev bančnih 
računov, pristojno sodišče države članice, 
v kateri je račun odprt, odloči, za katerega 
od finančnih instrumentov, ki so 
vsebovani v računu, bo evropski nalog za 
zamrznitev bančnih računov veljal.

Or. en

Obrazložitev

Kadar račun vsebuje različne finančne instrumente, sodišče države članice, v kateri je odprt 
račun, določi, za katerega od finančnih instrumentov bo evropski nalog za zamrznitev 
bančnih računov veljal.

Predlog spremembe 35
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravna sredstva toženca v državi članici 
izvora

Pravica toženca do zahteve po presoji 
evropskega naloga za zamrznitev bančnih 
računov

Or. en

Predlog spremembe 36
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahteva za presojo je naslovljena na 
sodišče, ki je izdalo nalog. Zahteva se vloži 
na obrazcu iz Priloge IV in s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z 
elektronskimi.

3. Zahteva za presojo evropskega naloga 
za zamrznitev bančnih računov, ki velja 
po vsej Uniji, je naslovljena na sodišče, ki 
je izdalo nalog. Zahteva se vloži na 
obrazcu iz Priloge IV in s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z 
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elektronskimi.

Or. en

Obrazložitev

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih račun, ki velja po vsej EU, bi se moral dolžnik 
obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo račune v 
več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga spodbijajo 
pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za izvrševanje naloga v 
tej državi članici.

Predlog spremembe 37
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Brez poseganja v pravice toženca v 
skladu s členom 35, lahko toženec zahtevo 
po presoji evropskega naloga za 
zamrznitev bančnih računov vloži tudi na 
sodišču druge države članice. Vsaka 
odločitev sodišča o razveljavitvi ali 
spremembi evropskega naloga za 
zamrznitev bančnih računov, ki je sprejeta 
v skladu s tem odstavkom, je veljavna le v 
držati članici, kjer ima sodišče sedež.

Or. en

Obrazložitev

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih račun, ki velja po vsej EU, bi se moral dolžnik 
obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo račune v 
več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga spodbijajo 
pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za izvrševanje naloga v 
tej državi članici.

Predlog spremembe 38
Arlene McCarthy
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Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano
Pravna sredstva toženca v državi članici 

stalnega prebivališča
Če je toženec potrošnik, zaposleni ali 
zavarovana oseba, lahko zahtevo za 
presojo v skladu s členoma 34 in 35 
naslovi tudi na pristojno sodišče države 
članice stalnega prebivališča, o katerem je 
treba Komisijo uradno obvestiti v skladu s 
členom 48.

Or. en

Obrazložitev

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih račun, ki velja po vsej EU, bi se moral dolžnik 
obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo račune v 
več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga spodbijajo 
pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za izvrševanje naloga v 
tej državi članici.


