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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is van mening dat een efficiëntere inning van grensoverschrijdende vorderingen 
ten goede zal komen aan het concurrentievermogen op de interne markt. De ingewikkelde 
procedures voor de inning van grensoverschrijdende vorderingen hebben ongunstige 
economische gevolgen, in de eerste plaats voor ondernemingen die in andere lidstaten handel 
drijven of diensten verlenen. Effectieve en betaalbare toegang tot grensoverschrijdende 
schuldinvorderingssystemen is een kernvoorwaarde voor gelijke mededingingsvoorwaarden op 
de interne markt. Een duidelijke definitie van "grensoverschrijdende gevolgen" is van groot 
belang. Met het oog daarop heeft de rapporteur voorkeur voor een positief geformuleerde 
definitie. 

De Europese procedure tot beslag op bankrekeningen is een alternatief voor de interne 
gerechtelijke procedure voor een bewarende maatregel. Uitvaardiging van een bevel tot beslag 
zonder kennisgeving aan de schuldenaar maakt de toepassing van een dergelijk bevel 
doeltreffend. Tegelijkertijd moet er een evenwicht zijn tussen de rechten van de crediteurs op 
inning van hun vorderingen en een passende bescherming van de debiteurs. De rapporteur acht 
het noodzakelijk dat verplicht wordt gesteld dat de crediteur een borg stort waarvan de hoogte 
door de rechter wordt vastgesteld, en dat bepaalde begrippen, zoals de gegrondheid van de 
vordering, verduidelijkt worden. Tevens is het voor een vlotte toepassing van de gerechtelijke 
procedures noodzakelijk dat er korte, duidelijke termijnen worden ingevoerd voor de 
uitvaardiging en de tenuitvoerlegging van het bevel tot beslag.

Volgens de rapporteur moet openbaarmaking van het vermogen beperkt blijven tot het vermogen 
dat vereist is om de vorderingen te dekken. Het bedrag dat de schuldenaar nodig heeft voor zijn 
fundamentele levensbehoeften moet van beslag gevrijwaard zijn. Tevens moeten de banken de 
kosten van tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag dekken. Deze kosten moeten 
een reële weergave zijn van de werkelijk door de banken gedane uitgaven voor de desbetreffende 
dienstverlening, met inachtneming van de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 

(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 in de vorm van 



PE475.906v01-00 4/16 PA\883101NL.doc

NL

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.

een borgsom kunnen eisen voor de 
vergoeding van eventuele schade die de 
schuldenaar zou lijden als gevolg van een 
ongerechtvaardigd bevel. De hoogte van 
de borgsom wordt door het gerecht 
vastgesteld aan de hand van het bedrag 
van de vordering. 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.

Or. ro

Motivering

Storting van een borgsom door de crediteur moet verplicht worden gesteld, gezien de 
ontoereikendheid van de voorschriften die aan de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir 
beslag ten grondslag liggen. De hoogte van de borgsom moet aan het oordeel van de rechter 
worden overgelaten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
geldelijke vorderingen in burgerlijke en 
handelszaken met grensoverschrijdende 
gevolgen, zoals gedefinieerd in artikel 3, 
ongeacht de aard van de rechterlijke 
instantie. Zij heeft met name geen 
betrekking op fiscale zaken, douanezaken 
of administratiefrechtelijke zaken.

1. Deze verordening is van toepassing op 
vorderingen in burgerlijke en handelszaken 
met grensoverschrijdende gevolgen, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, ongeacht de aard 
van de rechterlijke instantie. Zij heeft met 
name geen betrekking op fiscale zaken, 
douanezaken of administratiefrechtelijke 
zaken.

Or. ro

Motivering

Het begrip "vordering" is in artikel 4, punt 7, gedefinieerd als "een bestaande vordering tot 
betaling van een specifieke of bepaalbare geldsom".
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op bankrekeningen die krachtens de 
wetgeving inzake immuniteit van 
tenuitvoerlegging van de lidstaat waar de 
rekening wordt aangehouden, niet vatbaar 
zijn voor beslag, noch op systemen voor de 
afwikkeling van effectentransacties die 
door de lidstaten zijn aangewezen 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
98/26/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

3. Deze verordening is niet van toepassing 
op bankrekeningen die krachtens de 
wetgeving inzake immuniteit van 
tenuitvoerlegging van de lidstaat waar de 
rekening wordt aangehouden, niet vatbaar 
zijn voor beslag, noch op rekeningen die 
aangehouden worden in het kader van 
betaalsystemen of systemen voor de 
afwikkeling van effectentransacties die 
door de lidstaten zijn aangewezen 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
98/26/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. ro

Motivering

Niet alleen systemen voor de afwikkeling van effectentransacties moeten van de toepassing van 
de verordening uitgezonderd blijven, maar alle rekeningen die aangehouden worden in het kader 
van systemen als bedoeld in Richtlijn 98/26/EG (systemen voor de afwikkeling van transacties 
met financiële instrumenten alsmede betaalsystemen).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt een zaak geacht
grensoverschrijdende gevolgen te hebben, 
tenzij het gerecht waarbij het verzoek om 
een EAPO is ingediend, alle 
bankrekeningen waarop het bevel tot 
conservatoir beslag is gericht en de 
partijen in dezelfde lidstaat zijn gelegen of 
wonen.

Voor de toepassing van deze verordening 
heeft een zaak grensoverschrijdende 
gevolgen indien ten minste een van 
onderstaande elementen:
- het gerecht waarbij het verzoek om een 
EAPO is ingediend,
- ten minste een van de bankrekeningen 
waarop het bevel tot conservatoir beslag 
gericht is, of
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- de vestigings- of woonplaats van een of 
meer partijen
niet op het grondgebied van dezelfde 
lidstaat gesitueerd is.

Or. ro

Motivering

Omwille van de duidelijkheid moet de omschrijving van "grensoverschrijdende gevolgen" 
positief in plaats van negatief geformuleerd worden (vgl. de definities van Verordening (EG) nr. 
1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure en Verordening (EG) nr. 
861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 bis(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het tijdstip waarop het formulier met het 
verzoek om uitvaardiging van een EAPO 
door het bevoegde gerecht wordt 
ontvangen is bepalend voor de vaststelling 
van het grensoverschrijdende karakter 
van de zaak.

Or. ro

Motivering

Er moet duidelijk worden gepreciseerd op welk tijdstip de elementen worden beoordeeld aan de 
hand waarvan wordt vastgesteld of de zaak grensoverschrijdend van aard is (zie ook 
Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure en Verordening (EG) nr. 
861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "bank": een onderneming waarvan de 
werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van deposito's 
of andere terugbetaalbare tegoeden en het 

2. "bank": een kredietinstelling waarvan de 
werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van deposito's 
of andere terugbetaalbare tegoeden en het 
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verlenen van kredieten voor eigen 
rekening;

verlenen van kredieten voor eigen 
rekening;

Or. ro

Motivering

Voor de definitie van "bank" moet gebruik worden gemaakt van de term "kredietinstelling" zoals 
vastgelegd in Richtlijn 2006/48/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betrekking heeft op de ondertekening en
de inhoud van de akte, en

a) betrekking heeft op de ondertekening, de 
inhoud van de akte, de vaststelling van de 
identiteit van de partijen, de instemming 
van de partijen met de inhoud van de akte
en de dagtekening van de akte, en

Or. ro

Motivering

De authenticiteit van een document heeft tevens betrekking op de vaststelling van de identiteit 
van de partijen, de instemming van de partijen met de inhoud en de dagtekening.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de eiser om een EAPO verzoekt vóór het 
begin van de gerechtelijke 
bodemprocedure tegen de verweerder of 
tijdens deze procedure;

a) de crediteur om een EAPO verzoekt 
vóór het begin van de gerechtelijke 
bodemprocedure tegen de debiteur of 
tijdens deze procedure;

Or. ro

Motivering

Voor het begin van de gerechtelijke procedure kan niet van eiser en verweerder worden 
gesproken, maar eventueel wel van crediteur en debiteur.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eiser een beslissing, gerechtelijke 
schikking of authentieke akte tegen de 
verweerder heeft verkregen die uitvoerbaar 
is in de lidstaat van herkomst maar nog niet 
uitvoerbaar is verklaard in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging wanneer een dergelijke 
verklaring is vereist.

b) de crediteur een beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte 
tegen de debiteur heeft verkregen die 
uitvoerbaar is in de lidstaat van herkomst 
maar nog niet uitvoerbaar is verklaard in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging wanneer een 
dergelijke verklaring vereist is.

Or. ro

Motivering

Voor het begin van de gerechtelijke procedure kan niet van eiser en verweerder worden 
gesproken, maar eventueel wel van crediteur en debiteur.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Afdeling 2 is van toepassing op situaties 
waarin de eiser om een EAPO verzoekt 
nadat hij een beslissing, gerechtelijke 
schikking of authentieke akte tegen de 
verweerder heeft verkregen, die van 
rechtswege uitvoerbaar is in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging of daar uitvoerbaar is 
verklaard.

2. Afdeling 2 is van toepassing op situaties 
waarin de crediteur om een EAPO 
verzoekt nadat hij een beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte 
tegen de debiteur heeft verkregen, die van 
rechtswege uitvoerbaar is in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging of daar uitvoerbaar is 
verklaard.

Or. ro

Motivering

Voor het begin van de gerechtelijke procedure kan niet van eiser en verweerder worden 
gesproken, maar eventueel wel van crediteur en debiteur.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gerechten van de lidstaten die 
overeenkomstig de toepasselijke 
bevoegdheidsregels bevoegd zijn voor het 
bodemgeschil, zijn ook bevoegd voor het 
uitvaardigen van het EAPO. Wanneer voor 
het bodemgeschil meer dan een gerecht 
bevoegd is, is het gerecht van de lidstaat 
waar de eiser het bodemgeschil aanhangig 
heeft gemaakt of voornemens is dat te 
doen, bevoegd.

2. De gerechten van de lidstaten die 
overeenkomstig de toepasselijke 
bevoegdheidsregels bevoegd zijn voor het 
bodemgeschil, zijn ook bevoegd voor het 
uitvaardigen van het EAPO. Wanneer voor 
het bodemgeschil meer dan een gerecht 
bevoegd is, is het gerecht van de lidstaat 
waar de eiser het bodemgeschil aanhangig 
heeft gemaakt, bevoegd.

Or. ro

Motivering

De woorden "of voornemens is dat te doen" worden geschrapt om zo duidelijk mogelijk aan te 
geven welk gerecht bevoegd is.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) dat de vordering tegen de verweerder 
gegrond lijkt, en

a) dat de vordering tegen de verweerder 
gegrond is, en

Or. ro

Motivering

Omwille van het evenwicht tussen de rechten van de verweerder en de eiser moet de vordering 
gegrond zijn.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vordering wordt geacht gegrond te zijn 
zoals bedoeld onder a), indien ten minste 
aan de volgende voorwaarden voldaan is:
- de vordering bestaat;
- de vordering is opeisbaar;
- er is een bodemgeschil aanhangig 
gemaakt.  

Or. ro

Motivering

Omwille van het evenwicht tussen de rechten van de verweerder en de eiser dienen in de 
verordening criteria voor de gegrondheid van de vordering te worden vastgelegd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de eiser reeds een beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte 
voor de betaling van een geldsom jegens 
de verweerder heeft verkregen die 
uitvoerbaar is in de lidstaat van herkomst 
en in de lidstaat van tenuitvoerlegging kan 
worden erkend krachtens de toepasselijke 
instrumenten van EU-recht, wordt de 
voorwaarde van lid 1, onder a), geacht te 
zijn vervuld.

2. De voorwaarde van lid 1, onder a), 
wordt geacht te zijn vervuld wanneer de 
eiser reeds een beslissing, gerechtelijke 
schikking of authentieke akte heeft 
verkregen die uitvoerbaar is in de lidstaat 
van herkomst en in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging kan worden erkend 
krachtens de toepasselijke instrumenten 
van EU-recht, waarbij de vordering wordt 
ingesteld c.q. vastgesteld inzake de 
betaling van een bedrag waarvoor om 
uitvaardiging van een EAPO wordt 
verzocht.

Or. ro

Motivering

Gewijzigde formulering omwille van de duidelijkheid en het evenwicht tussen de rechten van de 
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verweerder en de eiser.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een verzoek om een EAPO wordt 
ingediend voordat de procedure over het 
bodemgeschil is ingeleid, leidt de eiser 
deze procedure in binnen 30 dagen vanaf 
de datum waarop het bevel is uitgevaardigd 
of binnen een kortere termijn die wordt 
opgelegd door het gerecht dat het bevel 
heeft uitgevaardigd, bij gebreke waarvan 
het bevel kan worden ingetrokken 
overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder b), 
of artikel 35, lid 2.

Wanneer een verzoek om een EAPO wordt 
ingediend voordat de procedure over het 
bodemgeschil is ingeleid, leidt de eiser 
deze procedure in binnen 30
kalenderdagen vanaf de datum waarop het 
bevel is uitgevaardigd of binnen een 
kortere termijn die wordt opgelegd door 
het gerecht dat het bevel heeft 
uitgevaardigd, bij gebreke waarvan het 
bevel kan worden ingetrokken 
overeenkomstig artikel 34, lid 1, onder b), 
of artikel 35, lid 2.

Or. ro

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het om 30 kalenderdagen gaat.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ofwel c) ofwel ten minste een van de navolgende 
gegevens:

Or. ro

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de mogelijkheid om alle banken op hun a) de mogelijkheid om alle banken op hun 
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grondgebied te verplichten bekend te 
maken of de verweerder bij hen een 
rekening aanhoudt.

grondgebied te verplichten de bevoegde 
autoriteit te melden of de verweerder bij 
hen een rekening aanhoudt;

Or. ro

Motivering

Het moet duidelijk zijn aan wie deze informatie verstrekt moet worden.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de eiser over het bodemgeschil 
een beslissing, gerechtelijke schikking of 
authentieke akte verkrijgt die uitvoerbaar is 
in de lidstaat van herkomst of, in de 
situaties bedoeld in artikel 5, lid 2, totdat 
de gevolgen van het EAPO worden 
vervangen door gelijkwaardige gevolgen 
van een tenuitvoerleggingsmaatregel op 
grond van het nationaal recht, mits de eiser 
in het eerstgenoemde geval de 
tenuitvoerleggingsprocedure heeft ingeleid 
binnen 30 dagen na de betekening of 
kennisgeving van de beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte 
of na het uitvoerbaar worden ervan, 
afhankelijk van wat zich het laatst 
voordoet.

b) wanneer de eiser over het bodemgeschil 
een beslissing, gerechtelijke schikking of 
authentieke akte verkrijgt die uitvoerbaar is 
in de lidstaat van herkomst of, in de 
situaties bedoeld in artikel 5, lid 2, totdat 
de gevolgen van het EAPO worden 
vervangen door gelijkwaardige gevolgen 
van een tenuitvoerleggingsmaatregel op 
grond van het nationaal recht, mits de eiser 
in het eerstgenoemde geval de 
tenuitvoerleggingsprocedure heeft ingeleid 
binnen 30 kalenderdagen na de betekening 
of kennisgeving van de beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte 
of na het uitvoerbaar worden ervan, 
afhankelijk van wat zich het laatst 
voordoet.

Or. ro

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het om 30 kalenderdagen gaat.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het beroep moet worden ingesteld 2. Het beroep moet worden ingesteld 
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binnen 30 dagen na de kennisgeving van 
de in lid 1 bedoelde beslissing.

binnen 30 kalenderdagen na de 
kennisgeving van de in lid 1 bedoelde 
beslissing.

Or. ro

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het om 30 kalenderdagen gaat. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EAPO en alle stukken die met het 
oog op het verkrijgen van het bevel bij het 
gerecht of de bevoegde autoriteit zijn 
neergelegd, worden onverwijld aan de 
verweerder betekend of ter kennis 
gebracht nadat de betekening of 
kennisgeving aan de bank heeft 
plaatsgevonden overeenkomstig artikel 24 
en nadat de bank de in artikel 27 bedoelde 
verklaring heeft afgegeven.

1. Binnen één werkdag nadat de 
betekening of kennisgeving aan de bank 
heeft plaatsgevonden overeenkomstig 
artikel 24 en nadat de bank de in artikel 27 
bedoelde verklaring heeft afgegeven, 
worden het EAPO en alle stukken die met 
het oog op het verkrijgen van het bevel bij 
het gerecht of de bevoegde autoriteit zijn 
neergelegd, aan de verweerder betekend 
of ter kennis gebracht.

Or. ro

Motivering

Er moet precies worden vastgelegd binnen welke termijn het EAPO en alle stukken die met het 
oog op het verkrijgen van het bevel bij het gerecht of de bevoegde autoriteit zijn neergelegd, aan 
de verweerder betekend of ter kennis moeten worden gebracht.

Amendement 21

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 

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 
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tenuitvoerlegging. tenuitvoerlegging. Wanneer de waarde 
van de tegoeden op de rekening het in het 
EAPO gespecificeerde bedrag te boven 
gaat, bepaalt de bank op welke financiële 
instrumenten het EAPO van toepassing is.

Or. ro

Motivering

Wanneer de rekening verschillende financiële instrumenten omvat, moet worden aangegeven 
welke instrumenten er zullen worden ingezet.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de munteenheid van de 
tegoeden op de rekening verschilt van die 
in het EAPO, zet de bank het bedrag om op 
basis van de officiële wisselkoers op de 
dag van de tenuitvoerlegging.

4. Wanneer de munteenheid van de 
tegoeden op de rekening verschilt van die 
in het EAPO, zet de bank het bedrag om op 
basis van de officiële wisselkoers van de 
lidstaat waar de bankrekening wordt 
aangehouden op de dag van de 
tenuitvoerlegging.

Or. ro

Motivering

Het is zaak aan te geven welke officiële wisselkoers gehanteerd zal worden voor de omrekening 
van het bedrag.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bank mag alleen betaling of 
terugbetaling van de kosten van de 
tenuitvoerlegging van het EAPO of van 
een bevel in de zin van artikel 17, lid 4,
onder a), eisen wanneer de bank ook recht 
heeft op een dergelijke betaling of 
terugbetaling in het kader van bevelen met 

1. Een bank mag alleen betaling of 
terugbetaling van de kosten van de 
tenuitvoerlegging van het EAPO of van 
een bevel in de zin van artikel 17, lid 5,
onder a), eisen wanneer de bank ook recht 
heeft op een dergelijke betaling of 
terugbetaling in het kader van bevelen met 
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gelijkwaardige gevolgen die op grond van 
het nationale recht zijn uitgevaardigd.

gelijkwaardige gevolgen die op grond van 
het nationale recht zijn uitgevaardigd.

Or. ro

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vergoedingen voor de tenuitvoerlegging 
van het EAPO of van een bevel in de zin 
van artikel 17, lid 4, onder a), stemmen 
overeen met forfaitaire vergoedingen die 
vooraf worden vastgesteld door de lidstaat 
waar de rekening wordt aangehouden met 
eerbiediging van de beginselen van 
evenredigheid en non-discriminatie.

2. Vergoedingen voor de tenuitvoerlegging 
van het EAPO of van een bevel in de zin 
van artikel 17, lid 5, onder a), stemmen 
overeen met forfaitaire vergoedingen die 
vooraf worden vastgesteld door de lidstaat 
waar de rekening wordt aangehouden met 
eerbiediging van de beginselen van 
evenredigheid en non-discriminatie.

Or. ro

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij het om een heroverweging op 
grond van lid 1, onder b), gaat, wordt het 
verzoek om heroverweging onmiddellijk 
ingediend en in ieder geval binnen een 
termijn van 45 dagen na de dag waarop de 
verweerder daadwerkelijk kennis heeft 
gekregen van de inhoud van het bevel en in 
staat was om daarop te reageren.

2. Tenzij het om een heroverweging op 
grond van lid 1, onder b), gaat, wordt het 
verzoek om heroverweging onmiddellijk 
ingediend en in ieder geval binnen een 
termijn van 45 kalenderdagen na de dag 
waarop de verweerder daadwerkelijk 
kennis heeft gekregen van de inhoud van 
het bevel en in staat was om daarop te 
reageren.

Or. ro

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat het om 30 kalenderdagen gaat. 
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betekening of kennisgeving van het 
verzoek aan de eiser vindt plaats 
overeenkomstig de toepasselijke regels 
inzake de betekening of kennisgeving van 
stukken.

4. De betekening of kennisgeving van het 
verzoek door het gerecht aan de eiser vindt 
plaats overeenkomstig de toepasselijke 
regels inzake de betekening of 
kennisgeving van stukken.

Or. ro

Motivering

Het is zaak aan te geven dat het verzoek door het gerecht wordt betekend of ter kennis gebracht.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De beslissing zal onmiddellijk worden 
betekend of ter kennis worden gebracht aan 
de betrokken banken, die de beslissing na 
ontvangst onmiddellijk uitvoeren door het 
bedrag waarop conservatoir beslag is 
gelegd geheel of gedeeltelijk te 
deblokkeren. Zij wordt ook onmiddellijk 
betekend of ter kennis gebracht aan de 
eiser overeenkomstig de toepasselijke 
regels inzake de betekening of 
kennisgeving van stukken.

7. De beslissing zal onmiddellijk door het 
gerecht worden betekend of ter kennis 
worden gebracht aan de betrokken banken, 
die de beslissing na ontvangst onmiddellijk 
uitvoeren door het bedrag waarop 
conservatoir beslag is gelegd geheel of 
gedeeltelijk te deblokkeren. Zij wordt ook 
onmiddellijk door het gerecht betekend of 
ter kennis gebracht aan de eiser 
overeenkomstig de toepasselijke regels 
inzake de betekening of kennisgeving van 
stukken.

Or. ro

Motivering

Het is zaak aan te geven dat de beslissing door het gerecht wordt betekend of ter kennis 
gebracht.


