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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden anser att en mer effektiv gränsöverskridande skuldindrivning kommer att 
främja konkurrenskraften på den inre marknaden. De invecklade förfarandena i samband med 
indrivning av skulder över gränserna får negativa ekonomiska följder och påverkar i 
första hand företag som handlar med eller tillhandahåller tjänster i andra medlemsstater. En 
grundläggande förutsättning för de lika villkor som en gemensam marknad kräver måste vara 
tillgång till en fungerande och rimligt prissatt gränsöverskridande skuldindrivning. Det är 
viktigt att klart och tydligt definiera de gränsöverskridande följderna, och föredraganden har 
därför valt en positiv i stället för negativ definition.

Ett europeiskt förfarande för bevarande av bankkontotillgångar är ett alternativ till ett 
nationellt juridiskt förfarande för liknande säkerhetsåtgärder. Utfärdandet av förelägganden 
om bevarande av bankkontotillgångar utan delgivning till gäldenärerna garanterar ett effektivt 
genomförande. Det är samtidigt viktigt att nå rätt balans mellan fordringsägarens rätt att driva 
in sina fordringar och ett lämpligt skydd för gäldenärerna. Föredraganden anser att det är 
nödvändigt att kräva att fordringsägaren lämnar en garanti, vars belopp ska fastställas av 
behörig domstol, samt att klargöra vissa begrepp såsom grunden för fordran. Samtidigt bör 
principen om snabbt genomförda rättsliga förfaranden garanteras genom fastställandet av 
korta och exakta tidsfrister för utfärdandet och genomförandet av förelägganden om 
bevarande av bankkontotillgångar.

Föredraganden anser att insynen i tillgångarna bör begränsas till de tillgångar som behövs för 
att reglera fordringarna. De belopp som behövs för att täcka gäldenärens grundläggande 
levnadskostnader ska undantas från bevarandet av bankkontotillgångar. Bankerna måste 
samtidigt kunna täcka de kostnader som uppstått i samband med genomförandet av 
föreläggandet. Dessa kostnader måste dock på korrekt sätt spegla bankernas verkliga 
kostnader för dessa tjänster och samtidigt respektera principerna om proportionalitet och icke-
diskriminering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

(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 
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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.

verkställighetsmedlemsstaten, den domstol 
som behandlar en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande kunna kräva att 
fordringsägaren ställer en säkerhet i form 
av en garantisumma för att trygga 
kompensation för sådan skada som 
gäldenären kan vållas till följd av ett 
oberättigat föreläggande. Garantisummans 
storlek ska fastställas av behörig domstol 
beroende på fordrans belopp. 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.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att tvinga fordringsägaren att ställa en säkerhet eftersom kraven för att 
utfärda förelägganden om bevarande av bankkontotillgångar inte är tillräckligt stränga. 
Domstolen bör fastställa garantisummans storlek.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
penningfordringar i mål och ärenden av 
civil eller kommersiell natur som har 
gränsöverskridande följder enligt 
definitionen i artikel 3, oberoende av vilket 
slag av domstol det är fråga om. Den ska 
inte tillämpas då det rör sig om 
penningfordringar i mål eller ärenden som 
har att göra med skatte- eller tullfrågor 
eller andra förvaltningsrättsliga frågor. 

1. Denna förordning ska tillämpas på 
fordringar i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur som har 
gränsöverskridande följder enligt 
definitionen i artikel 3, oberoende av vilket 
slag av domstol det är fråga om. Den ska 
inte tillämpas då det rör sig om. Den ska 
inte tillämpas då det rör sig om 
penningfordringar i mål eller ärenden som 
har att göra med skatte- eller tullfrågor 
eller andra förvaltningsrättsliga frågor.
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Or. ro

Motivering

Ordet ”fordran” definieras redan i artikel 4.7 som betalning av ett bestämt eller bestämbart 
penningbelopp.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte tillämpas på 
bankkonton som enligt lagen i den 
medlemsstat där bankkontot befinner sig 
om immunitet mot 
verkställighetsförfaranden är undantagna 
från beslag, eller på sådana system för 
överföring av värdepapper som 
medlemsstaterna angivit i enlighet med 
artikel 10 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/26/EG.

3. Denna förordning ska inte tillämpas på 
bankkonton som enligt lagen i den 
medlemsstat där bankkontot befinner sig 
om immunitet mot 
verkställighetsförfaranden är undantagna 
från beslag, eller på bankkonton som 
öppnats för sådana betalningssystem och 
system för överföring av värdepapper som 
medlemsstaterna angivit i enlighet med 
artikel 10 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/26/EG.

Or. ro

Motivering

Undantag från förordningens tillämpningsområde bör gälla för alla konton som öppnats 
inom ramen för de system som avses i direktiv 98/26/EG (system för överföring av 
betalningar och värdepapper) och inte enbart system för överföring av värdepapper.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av denna förordning ska
ett mål eller ärende anses ha
gränsöverskridande följder om inte den 
domstol till vilken en ansökan om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges, det eller de 

Vid tillämpning av denna förordning har
ett mål eller ärende gränsöverskridande 
följder om någon av följande
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bankkonton på vilka tillgångar ska bevaras 
genom föreläggandet och parterna i målet 
eller ärendet befinner sig i eller har sin 
hemvist i en och samma medlemsstat. 

– den domstol till vilken en ansökan om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges,
– något av de bankkonton på vilka 
tillgångar ska bevaras genom föreläggandet
eller
– någon av parterna 
inte är lokaliserad i en och samma 
medlemsstat.

Or. ro

Motivering

Av tydlighetsskäl är det nödvändigt att definiera de gränsöverskridande följderna i positiva i 
stället för negativa termer (se till exempel de definitioner som används i förordning (EG) 
nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande eller förordning (EG) 
nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den relevanta tidpunkten för att avgöra 
om det föreligger ett gränsöverskridande 
fall är den dag då den behöriga domstolen 
mottar ansökningsformuläret för 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att ange när de faktorer som avgör om det föreligger ett 
gränsöverskridande fall behandlas (se till exempel förordning (EG) nr 1896/2006 om 
införande av ett europeiskt betalningsföreläggande eller förordning (EG) nr 861/2007 om 
inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande).
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. bank: ett företag vars verksamhet består 
i att från allmänheten ta emot insättningar 
eller andra återbetalbara medel och att 
bevilja krediter för egen räkning,

2. bank: ett kreditinstitut vars verksamhet 
består i att från allmänheten ta emot 
insättningar eller andra återbetalbara medel 
och att bevilja krediter för egen räkning,

Or. ro

Motivering

Termen ”kreditinstitut” bör användas för definitionen av banker, i enlighet med direktiv 
2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avser handlingens underskrift och 
innehåll, och

a) avser handlingens underskrift och 
innehåll, fastställandet av parternas 
identitet, parternas samtycke till 
handlingens innehåll och datum, och

Or. ro

Motivering

En handlings äkthet fastställs med hänvisning till fastställandet av parternas identitet och 
deras samtycke till den berörda handlingens innehåll och datum.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) käranden ansöker om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar före inledandet av ett 
rättsligt förfarande mot svaranden för 
prövning av ärendet i sak eller vid någon 
tidpunkt under loppet av ett sådant 
förfarande, 

a) fordringsägaren ansöker om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar före inledandet av ett 
rättsligt förfarande mot gäldenären för 
prövning av ärendet i sak eller vid någon 
tidpunkt under loppet av ett sådant 
förfarande,

Or. ro

Motivering

Innan ett rättsligt förfarande har inletts kan man inte tala om käranden och svaranden. 
Fordringsägaren och gäldenären är ett mer lämpligt ordval.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) käranden har erhållit en dom, en inför 
domstol ingången förlikning eller en 
officiell handling som rör svaranden och 
är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten 
men som ännu inte har förklarats vara 
verkställbar i verkställighetsmedlemsstaten 
(förutsatt att en sådan 
verkställbarhetsförklaring erfordras).

b) fordringsägaren har erhållit en dom, en 
inför domstol ingången förlikning eller en 
officiell handling som rör gäldenären och 
är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten 
men som ännu inte har förklarats vara 
verkställbar i verkställighetsmedlemsstaten 
(förutsatt att en sådan 
verkställbarhetsförklaring erfordras).

Or. ro

Motivering

Innan ett rättsligt förfarande har inletts kan man inte tala om käranden och svaranden. 
Fordringsägaren och gäldenären är ett mer lämpligt ordval.



PA\883101SV.doc 9/17 PE475.906v01-00

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avsnitt 2 ska gälla i fall där käranden
ansöker om ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar efter att 
ha erhållit en dom, en inför domstol 
ingången förlikning eller en officiell 
handling som rör svaranden och är 
verkställbar i verkställighetsmedlemsstaten 
på grund av lag eller har förklarats vara 
verkställbar där.

2. Avsnitt 2 ska gälla i fall där 
fordringsägaren ansöker om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar efter att ha erhållit en 
dom, en inför domstol ingången förlikning
eller en officiell handling som rör 
gäldenären och är verkställbar i 
verkställighetsmedlemsstaten på grund av 
lag eller har förklarats vara verkställbar 
där.

Or. ro

Motivering

Innan ett rättsligt förfarande har inletts kan man inte tala om käranden och svaranden. 
Fordringsägaren och gäldenären är ett mer lämpligt ordval.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behörigheten för utfärdandet av 
föreläggandet ska ligga hos domstolarna i 
den medlemsstat där talan mot svaranden 
för prövning av ärendet i sak ska väckas i 
enlighet med de tillämpliga reglerna om 
domstols behörighet. Om domstolarna i 
mer än en medlemsstat har behörighet att 
pröva ärendet i sak, ska domstolarna i den 
medlemsstat där käranden har väckt eller 
har för avsikt att väcka talan för prövning 
av ärendet i sak ha behörigheten att utfärda 
föreläggandet. 

2. Behörigheten för utfärdandet av 
föreläggandet ska ligga hos domstolarna i 
den medlemsstat där talan mot svaranden 
för prövning av ärendet i sak ska väckas i 
enlighet med de tillämpliga reglerna om 
domstols behörighet. Om domstolarna i 
mer än en medlemsstat har behörighet att 
pröva ärendet i sak, ska domstolarna i den 
medlemsstat där käranden har väckt talan 
för prövning av ärendet i sak ha 
behörigheten att utfärda föreläggandet.

Or. ro
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Motivering

Genom att stryka orden ”eller har för avsikt att väcka talan” minimerar man all tvetydighet 
när det gäller fastställandet av behörig domstol.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att kärandens fordran på svaranden är 
välgrundad, och

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordran ska anses vara välgrundad i 
enlighet med led a om det kan fastställas 
bland annat att
– fordran är säker,
– fordran är förfallen,
– rättslig prövning av ärendet i sak har 
inletts.  

Or. ro

Motivering

För att få rätt balans mellan kärandens och svarandens rättigheter måste förordningen 
innehålla kriterier för att fastställa att fordran gentemot en gäldenär är välgrundad.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om käranden redan har erhållit en dom, 
en inför domstol ingången förlikning eller 
en officiell handling som rör svaranden, 
avser betalning av ett penningbelopp, är 
verkställbar i ursprungsmedlemsstaten och 
på grundval av de tillämpliga 
unionslagstiftningsinstrumenten måste 
erkännas i verkställighetsmedlemsstaten, 
ska villkoret i punkt 1 a anses vara 
uppfyllt.

2. De villkor som fastställs i punkt 1a ska 
anses vara uppfyllda om käranden redan 
har erhållit en dom, en inför domstol 
ingången förlikning eller en officiell 
handling som är verkställbar i 
ursprungsmedlemsstaten och som måste 
erkännas i verkställighetsmedlemsstaten 
på grundval av de tillämpliga 
unionslagstiftningsinstrumenten, enligt 
vilka det fastställs eller, i förekommande 
fall, konstateras att fordringen gäller 
betalning av ett penningbelopp genom ett 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

Or. ro

Motivering

Texten måste omformuleras för att bli tydligare och för att säkra rätt balans mellan 
kärandens och svarandens rättigheter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges före inledandet 
av ett rättsligt förfarande för prövning av 
ärendet i sak, ska käranden inleda ett 
sådant förfarande inom 30 dagar efter 
dagen för utfärdandet av föreläggandet 
eller inom en av den utfärdande domstolen 
fastställd kortare frist, för i annat fall ska 
föreläggandet vara upphävbart i enlighet 
med artikel 34.1 b eller artikel 35.2.

Om en ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges före inledandet 
av ett rättsligt förfarande för prövning av 
ärendet i sak, ska käranden inleda ett 
sådant förfarande inom 30 kalenderdagar
efter dagen för utfärdandet av 
föreläggandet eller inom en av den 
utfärdande domstolen fastställd kortare 
frist, för i annat fall ska föreläggandet vara 
upphävbart i enlighet med artikel 34.1 b 
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eller artikel 35.2.

Or. ro

Motivering

Det måste klargöras att det är 30 kalenderdagar.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) antingen c) något av följande:

Or. ro

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skyldighet för bankerna på 
medlemsstatens territorium att avslöja
huruvida svaranden har ett bankkonto hos 
dem. 

a) Skyldighet för bankerna på 
medlemsstatens territorium att informera 
den behöriga myndigheten om huruvida 
svaranden har ett bankkonto hos dem.

Or. ro

Motivering

Det måste preciseras att den behöriga myndigheten måste informeras.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tills, i ett fall där käranden har erhållit en b) tills, i ett fall där käranden har erhållit en 
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dom, en inför domstol ingången förlikning 
eller en officiell handling i sak som är 
verkställbar i ursprungsmedlemsstaten eller 
i ett fall enligt artikel 5.2, föreläggandet 
ersätts med en verkställighetsåtgärd med 
motsvarande verkan enligt nationell rätt, 
förutsatt, i det första fallet, att käranden har 
inlett verkställighetsförfarandet inom 
30 dagar efter det att domen, den inför 
domstol ingångna förlikningen eller den 
officiella handlingen har anmälts eller 
blivit verkställbar, beroende på vilket som 
inträffar sist.

dom, en inför domstol ingången förlikning 
eller en officiell handling i sak som är 
verkställbar i ursprungsmedlemsstaten eller 
i ett fall enligt artikel 5.2, föreläggandet 
ersätts med en verkställighetsåtgärd med 
motsvarande verkan enligt nationell rätt, 
förutsatt, i det första fallet, att käranden har 
inlett verkställighetsförfarandet inom 
30 kalenderdagar efter det att domen, den 
inför domstol ingångna förlikningen eller 
den officiella handlingen har anmälts eller 
blivit verkställbar, beroende på vilket som 
inträffar sist.

Or. ro

Motivering

Det måste klargöras att det är 30 kalenderdagar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överklagandet ska inges inom 30 dagar
efter det att det beslut som avses i punkt 1 
har anmälts.

2. Överklagandet ska inges inom 
30 kalenderdagar efter det att det beslut 
som avses i punkt 1 har anmälts.

Or. ro

Motivering

Det måste klargöras att det är 30 kalenderdagar. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Svaranden ska utan otillbörligt 
dröjsmål efter det att banken har delgivits 
det europeiska föreläggandet om bevarande 

1. Högst en arbetsdag efter det att banken 
har delgivits det europeiska föreläggandet 
om bevarande av bankkontotillgångar 
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av bankkontotillgångar enligt artikel 24 
och utfärdat en förklaring enligt artikel 27 
delges föreläggandet och alla handlingar 
som lades fram för domstolen eller den 
behöriga myndigheten för att detta skulle 
utfärdas.

enligt artikel 24 och utfärdat en förklaring 
enligt artikel 27 ska svaranden delges 
föreläggandet och alla handlingar som 
lades fram för domstolen eller den 
behöriga myndigheten för att detta skulle 
utfärdas.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att exakt ange fristen för när svaranden ska delges föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar och alla handlingar som lades fram för domstolen eller 
den behöriga myndigheten för att detta skulle utfärdas.

Ändringsförslag 21

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 tillgångarna på 
bankkontot överskrider det belopp som 
anges i föreläggandet om bevarande av 
bankkontotillgångar ska banken fastställa 
vilka finansiella instrument som 
föreläggandet ska gälla.

Or. ro

Motivering

Om bankkontot utgörs av olika finansiella instrument måste det anges vilka av dem som 
berörs.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om tillgångarna på bankkontot eller 
bankkontona är i en annan valuta än den 
som anges i föreläggandet, ska banken 
räkna om beloppet på grundval av den 
officiella växelkursen dagen för 
genomförandet av föreläggandet. 

4. Om tillgångarna på bankkontot eller 
bankkontona är i en annan valuta än den 
som anges i föreläggandet, ska banken 
räkna om beloppet på grundval av den 
officiella växelkursen dagen för 
genomförandet av föreläggandet i den 
medlemsstat där bankkontot är 
lokaliserat.

Or. ro

Motivering

Den officiella växelkurs som tillämpas av banken för att räkna om beloppet bör anges.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En bank ska inte ha rätt att kräva 
betalning eller ersättning för sådana 
kostnader som genomförandet av ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar eller av ett 
föreläggande enligt artikel 17.5 a ger 
upphov till för banken annat än om den har 
rätt till betalning eller ersättning när det 
gäller förelägganden med motsvarande 
verkan enligt nationell rätt. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avgifter för genomförande av ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar eller av ett 
föreläggande enligt artikel 17.5 a ska 
utgöras av enhetliga, av den medlemsstat 
där bankkontot befinner sig på förhand 
fastställda avgifter som är förenliga med 
proportionalitetsprincipen och principen 
om icke-diskriminering. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utom när det gäller en omprövning 
enligt punkt 1 b ska en ansökan om 
omprövning inges snarast möjligt och 
under alla omständigheter inom 45 dagar
efter den dag då svaranden fick kännedom 
om föreläggandets innehåll och kunde 
börja vidta åtgärder. 

2. Utom när det gäller en omprövning 
enligt punkt 1 b ska en ansökan om 
omprövning inges snarast möjligt och 
under alla omständigheter inom 
45 kalenderdagar efter den dag då 
svaranden fick kännedom om 
föreläggandets innehåll och kunde börja 
vidta åtgärder.

Or. ro

Motivering

Det måste klargöras att det är 45 kalenderdagar. 
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökan ska delges käranden i enlighet 
med de tillämpliga reglerna om delgivning 
av handlingar.

4. Domstolen ska delge käranden ansökan
i enlighet med de tillämpliga reglerna om 
delgivning av handlingar.

Or. ro

Motivering

Det måste anges att domstolen ska delge ansökan.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Beslutet ska omedelbart delges den eller 
de berörda bankerna, som omedelbart efter 
mottagandet av beslutet ska genomföra 
detta genom att helt och hållet eller till viss 
del frigöra de tillgångar som bevarats. 
Beslutet ska också omedelbart delges
käranden, i enlighet med de tillämpliga 
reglerna om delgivning av handlingar.

7. Domstolen ska omedelbart delge 
beslutet till den eller de berörda bankerna, 
som omedelbart efter mottagandet av 
beslutet ska genomföra detta genom att helt 
och hållet eller till viss del frigöra de 
tillgångar som bevarats. Domstolen ska 
också omedelbart delge käranden beslutet, 
i enlighet med de tillämpliga reglerna om 
delgivning av handlingar.

Or. ro

Motivering

Det måste anges att domstolen ska delge beslutet.


