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Ändringsförslag 28
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Denna förordning bör omfatta 
tillräckliga garantier mot missbruk av 
föreläggandet. I synnerhet bör, om inte 
fordringsägaren redan har erhållit en 
exekutionstitel som är verkställbar i 
verkställighetsmedlemsstaten, den domstol 
som behandlar en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande kunna kräva att 
fordringsägaren ställer en säkerhet för att 
trygga kompensation för sådan skada som 
gäldenären kan vållas till följd av ett 
oberättigat föreläggande. De förhållanden 
under vilka en fordringsägare ska vara 
skyldig att kompensera en gäldenär för 
sådan skada bör regleras enligt nationell 
rätt. Om det inte föreskrivs någon sådan 
skyldighet för fordringsägaren i en 
medlemsstats lagstiftning, bör denna 
förordning inte utesluta användning av en 
åtgärd med motsvarande verkan, såsom 
en skyldighet för fordringsägaren att göra 
ett åtagande i fråga om ersättning för 
skada.

(15) Denna förordning bör omfatta 
tillräckliga garantier mot missbruk av 
föreläggandet. I synnerhet bör, om inte 
fordringsägaren redan har erhållit en 
exekutionstitel som är verkställbar i 
verkställighetsmedlemsstaten, den domstol 
som behandlar en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande kräva att 
fordringsägaren ställer en säkerhet för att 
trygga kompensation för sådan skada som 
gäldenären kan vållas till följd av ett 
oberättigat föreläggande. De detaljerade 
förhållanden under vilka en fordringsägare 
ska vara skyldig att kompensera en 
gäldenär för sådan skada bör regleras enligt 
nationell rätt, men medlemsstaterna bör se 
till att det finns bestämmelser om 
kompensation till personer som blivit offer 
för missbruk av föreläggandet.

Or. en

Ändringsförslag 29
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I syfte att trygga ett snabbt (17) Om en kärande redan har erhållit en 
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verkställande av ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar som utfärdats av en 
domstol i en annan medlemsstat än 
verkställighetsmedlemsstaten bör det i 
denna förordning föreskrivas att 
delgivningen av föreläggandet till banken 
ska ske i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 
om delgivning i medlemsstaterna av 
rättegångshandlingar och andra handlingar 
i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur. Det bör även 
föreskrivas lämpliga regler för bankens 
genomförande av föreläggandet samt en 
skyldighet för banken att ange huruvida 
den har kunnat se till att tillgångar bevaras 
på gäldenärens bankkonto.

dom eller en annan verkställbar 
exekutionstitel i sakfrågan och i syfte att 
trygga ett snabbt verkställande av ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar som utfärdats av en 
domstol i en annan medlemsstat än 
verkställighetsmedlemsstaten bör det i 
denna förordning föreskrivas att 
delgivningen av föreläggandet till banken 
ska ske i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 
om delgivning i medlemsstaterna av 
rättegångshandlingar och andra handlingar 
i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur. Det bör även 
föreskrivas lämpliga regler för bankens 
genomförande av föreläggandet samt en 
skyldighet för banken att ange huruvida 
den har kunnat se till att tillgångar bevaras 
på gäldenärens bankkonto.

Or. en

Motivering

I linje med kommissionens förslag bör det inte finnas något krav på exekvatur i de fall en dom 
i sakfrågan redan har tilldelat fordringsägaren ett belopp, eftersom föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar endast ska tillämpas på personer som söker erhålla sina 
lagliga tillgångar.

Ändringsförslag 30
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Om en kärande ännu inte har 
erhållit en dom eller en annan 
verkställbar exekutionstitel i sakfrågan, 
kan föreläggandet om bevarande av 
bankkontotillgångar bli föremål för ett 
kortare, proportionerligt förfarande i 
domstol i den medlemsstat där 
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bankkontona befinner sig. Ett sådant kort 
domstolsförfarande måste begränsas till 
vad som är nödvändigt för att trygga ett 
tillfredsställande skydd för gäldenären. 
Gäldenären ska inte underrättas om ett 
sådant förfarande innan föreläggandet 
har genomförts.

Or. en

Motivering

För att medlemsstaterna ska kunna skydda sina medborgare från uppsåtligt missbruk av 
exekvaturförfarandena för förelägganden om bevarande av bankkontotillgångar, bör de 
kunna ställa krav på exekvatur i samband med en ansökan om ett föreläggande i sina 
medlemsstater. Sådana förfaranden bör inte kunna föregripa domstolens beslut när det gäller 
huruvida en fordringsägares ansökan om ett föreläggande är grundad, men bör kunna 
fastställa om det finns tillräckliga skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 31
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Gäldenärers rätt till en opartisk 
domstol bör skyddas i förfaranden som rör 
utfärdandet av ett europeiskt föreläggande 
om bevarande av bankkontotillgångar. 
Detta kräver särskilt att föreläggandet och 
alla handlingar som käranden lagt fram 
delges svaranden utan dröjsmål efter 
genomförandet av föreläggandet och att 
svaranden kan ansöka om omprövning av 
föreläggandet. Behörigheten för 
omprövningen bör ligga hos den domstol 
som utfärdat föreläggandet, utom om 
verkställighetsaspekter bestrids. Om
svaranden begär omprövning av 
föreläggandet i egenskap av konsument, 
anställd eller försäkringstagare, bör han
emellertid ha möjlighet att rikta ansökan 
om omprövning till en domstol i den

(18) Gäldenärers rätt till en opartisk 
domstol bör skyddas i förfaranden som rör 
utfärdandet av ett europeiskt föreläggande 
om bevarande av bankkontotillgångar. 
Detta kräver särskilt att föreläggandet och 
alla handlingar som käranden lagt fram 
delges svaranden utan dröjsmål efter 
genomförandet av föreläggandet och att 
svaranden kan ansöka om omprövning av 
föreläggandet. Behörigheten för 
omprövningen av själva föreläggandet bör 
ligga hos den domstol som utfärdat 
föreläggandet, utom om 
verkställighetsaspekter bestrids. Svaranden 
bör emellertid ha möjlighet att begära 
omprövning av föreläggandet vid en 
domstol i en medlemsstat där han har 
bankkonton i fråga om föreläggandets 
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medlemsstat där han har sin hemvist. 
Svaranden bör också ha rätt att få 
tillgångarna på bankkontot frigjorda om 
han ställer en säkerhet, som ett alternativt 
sätt att säkra kärandens fordran.

verkställande i den berörda 
medlemsstaten. Svaranden bör också ha 
rätt att få tillgångarna på bankkontot 
frigjorda om han ställer en säkerhet, som 
ett alternativt sätt att säkra kärandens 
fordran.

Or. en

Motivering

För att överklaga ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar bör gäldenären, 
eftersom föreläggandet gäller i hela EU, vara tvungen att begära omprövning i den domstol 
som utfärdade föreläggandet, men för att garantera skyddet av enskilda personer, som kan bo 
och inneha bankkonton i mer än en medlemsstat, bör dessa personer kunna överklaga 
genomförandet av ett föreläggande vid domstolarna i någon av de medlemsstater där de har 
bankkonton i fråga om föreläggandets genomförande i den medlemsstaten.

Ändringsförslag 32
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan domstolen utfärdar ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar får den kräva att 
käranden ställer en säkerhet eller avger en 
motsvarande garanti för att trygga 
kompensation för sådan skada som 
svaranden kan vållas, i den mån käranden 
är skyldig att kompensera sådan skada 
enligt nationell rätt.

Innan domstolen utfärdar ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar ska den kräva att 
käranden ställer en säkerhet eller avger en 
motsvarande garanti för att trygga 
kompensation för sådan skada som 
svaranden kan vållas. Käranden ska vara
skyldig att kompensera sådan skada om 
den domstol som utfärdade föreläggandet
om bevarande av bankkontotillgångar 
efter omprövning beslutar att käranden 
felaktigt ansökt om ett föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt föreläggande om bevarande 
av bankkontotillgångar som utfärdats i 
någon av medlemsstaterna på grundval av
artiklarna 6.2 och 14.1 ska erkännas och 
vara verkställbart i de andra 
medlemsstaterna utan att någon ska kunna 
sätta sig emot erkännandet av 
föreläggandet och utan att det behövs 
någon verkställbarhetsförklaring.

Ett europeiskt föreläggande om bevarande 
av bankkontotillgångar som utfärdats i 
någon av medlemsstaterna i fall enligt
artiklarna 5.2 och 14.1 ska erkännas och 
vara verkställbart i de andra 
medlemsstaterna utan att någon ska kunna 
sätta sig emot erkännandet av 
föreläggandet och utan att det behövs 
någon verkställbarhetsförklaring.

Or. en

Motivering

Det bör vara tydligt att exekvatur endast avskaffas i de fall käranden har erhållit en dom i 
sakfrågan i enlighet med artikel 5.2.

Ändringsförslag 34
Ivo Strejček

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om tillgångarna på det bankkonto eller 
de bankkonton som avses i punkt 1 utgörs 
av finansiella instrument, ska värdet på 
dessa fastställas på grundval av kursen på 
marknaden dagen för genomförandet av 
föreläggandet.

3. Om tillgångarna på det bankkonto eller 
de bankkonton som avses i punkt 1 utgörs 
av finansiella instrument, ska värdet på 
dessa fastställas på grundval av kursen på 
marknaden dagen för genomförandet av 
föreläggandet. Om tillgångarnas totala 
värde överstiger det belopp som anges i 
föreläggandet om bevarande av 
bankkontotillgångar, ska behörig domstol 
i den medlemsstat där bankkontot finns
avgöra på vilket av de finansiella 
instrument som finns tillgängliga på 
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bankkontot som föreläggandet ska 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Om bankkontot utgörs av olika finansiella instrument bör domstolen i den medlemsstat där 
bankkontot finns ange på vilket av dessa finansiella instrument som föreläggandet ska 
tillämpas.

Ändringsförslag 35
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättsmedel för svaranden i 
ursprungsmedlemsstaten

Svarandens rätt att ompröva 
föreläggandet om bevarande av 

bankkontotillgångar

Or. en

Ändringsförslag 36
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökan om omprövning ska riktas till 
den domstol som utfärdade föreläggandet. 
Ansökan ska göras på ett formulär enligt 
bilaga IV och får inges med vilket 
kommunikationsmedel som helst, även ett 
elektroniskt.

3. Ansökan om omprövning av 
föreläggandet om bevarande av 
bankkontotillgångar ska, eftersom det 
gäller i hela unionen, riktas till den 
domstol som utfärdade föreläggandet. 
Ansökan ska göras på ett formulär enligt 
bilaga IV och får inges med vilket 
kommunikationsmedel som helst, även ett 
elektroniskt.
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Or. en

Motivering

För att överklaga ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar bör gäldenären, 
eftersom föreläggandet gäller i hela EU, vara tvungen att begära omprövning i den domstol 
som utfärdade föreläggandet, men för att garantera skyddet av enskilda personer, som kan bo 
och inneha bankkonton i mer än en medlemsstat, bör dessa personer kunna överklaga 
genomförandet av ett föreläggande vid domstolarna i någon av de medlemsstater där de har 
bankkonton i fråga om föreläggandets genomförande i den medlemsstaten.

Ändringsförslag 37
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar svarandens 
rättigheter enligt artikel 35, kan en 
kärande också rikta en ansökan om 
omprövning av föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar till en 
domstol i en annan medlemsstat. Varje 
beslut från en domstol om 
ogiltigförklaring eller ändring av ett 
föreläggande i enlighet med denna punkt 
ska endast vara tillämpligt i den 
medlemsstat där den berörda domstolen 
är belägen.

Or. en

Motivering

För att överklaga ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar bör gäldenären, 
eftersom föreläggandet gäller i hela EU, vara tvungen att begära omprövning i den domstol 
som utfärdade föreläggandet, men för att garantera skyddet av enskilda personer, som kan bo 
och inneha bankkonton i mer än en medlemsstat, bör dessa personer kunna överklaga 
genomförandet av ett föreläggande vid domstolarna i någon av de medlemsstater där de har 
bankkonton i fråga om föreläggandets genomförande i den medlemsstaten.
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Ändringsförslag 38
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Rättsmedel för svaranden i den 

medlemsstat där han har sin hemvist
Om svaranden begär omprövning av det 
europeiska föreläggandet om bevarande 
av bankkontotillgångar i egenskap av 
konsument, anställd eller 
försäkringstagare, får han rikta ansökan 
om omprövning enligt artikel 34 eller 35 
till en domstol i den medlemsstat där han 
har sin hemvist som den medlemsstaten 
har utsett som behörig och underrättat 
kommissionen om enligt artikel 48.

Or. en

Motivering

För att överklaga ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar bör gäldenären, 
eftersom föreläggandet gäller i hela EU, vara tvungen att begära omprövning i den domstol 
som utfärdade föreläggandet, men för att garantera skyddet av enskilda personer, som kan bo 
och inneha bankkonton i mer än en medlemsstat, bör dessa personer kunna överklaga 
genomförandet av ett föreläggande vid domstolarna i någon av de medlemsstater där de har 
bankkonton i fråga om föreläggandets genomförande i den medlemsstaten.


