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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti eelnõusse tehtud 
muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud 
asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta 
on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged 
vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul on vaja vastavate osakondade nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist 
tsiviil- ja kaubandusasjades
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0445),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 lõike 2 
punkte a, e ja f, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-
0211/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Määruse ettepanek
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Pangakonto arestimise määruse 
tegemise tingimused peaksid tagama 
sobiva tasakaalu võlausaldaja huvide 
(saada vajaduse korral arestimismäärus) ja 
võlgniku huvide (vältida arestimismääruse 
kuritarvitamist) vahel. Järelikult peab 
kohus olema enne pangakonto asukoha 
liikmesriigis täitmisele pööratava 
kohtuotsuse tegemist kindel, et 
võlausaldaja nõue võlgniku vastu näib 

(12) Pangakonto arestimise määruse 
tegemise tingimused peaksid tagama 
sobiva tasakaalu võlausaldaja huvide 
(saada vajaduse korral arestimismäärus) ja 
võlgniku huvide (vältida arestimismääruse 
kuritarvitamist) vahel. Järelikult peab 
kohus olema enne pangakonto asukoha 
liikmesriigis täitmisele pööratava 
kohtuotsuse tegemist kindel, et 
võlausaldaja nõue on seaduslik ja et ilma 
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olevat igati põhjendatud ja et ilma 
arestimismääruseta võib tulevase 
kohtuotsuse hilisem täitmine nurjuda või 
osutuda oluliselt keerukamaks.

arestimismääruseta on praegune ja kindel 
oht, et võlausaldaja leiab, et tema 
võlanõudeid on rikutud, ka üksnes 
osaliselt, ning et tulevase kohtuotsuse 
hilisem täitmine võib nurjuda või osutuda 
oluliselt keerukamaks. Seetõttu on vajalik, 
et võlausaldaja esitaks asjaomaste 
faktidega kinnitatud piisavad tõendid, mis 
tõestaksid kohtule nõude põhjendatust.

Or. it

Muudatusettepanek 2

Määruse ettepanek
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Pangakonto arestimise määruse 
üllatusmomendi tagamiseks ei tohiks
võlgnikku taotlusest teavitada, teda enne 
arestimismääruse tegemist ära kuulata ega 
teda arestimismäärusest enne selle 
pangapoolset täitmist teavitada. Võlgnikul 
peaks siiski olema võimalus 
arestimismäärus viivitamata pärast selle 
täitmist vaidlustada. 

(13) Pangakonto arestimise määruse 
üllatusmomendi tagamiseks tuleks 
eelistada võlgnikku taotlusest mitte
teavitada ning et teda enne 
arestimismääruse tegemist ära ei kuulataks
ega teda arestimismäärusest enne selle 
pangapoolset täitmist teavitataks. 
Võlgnikul peaks siiski olema võimalus 
arestimismäärus viivitamata pärast selle 
täitmist vaidlustada.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Määruse ettepanek
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Suurema õiguskindluse tagamiseks 
tuleks kaalutleda, et kohus, kelle juures 
pangakonto arestimise määrust taotleti, 
võiks ära kuulata võlgniku, kui peab seda 
lõpliku otsuse tegemisel vajalikuks. 
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Arestimismääruse üllatusmomendi 
hoidmiseks on asjakohane, et võlgniku 
ärakuulamine kohtu poolt piirduks 
üksnes erandjuhtudega.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Määruse ettepanek
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määrusega tuleb ette näha 
piisavad kaitsemeetmed arestimismääruse 
kuritarvitamise vältimiseks. Kohtul peaks 
eelkõige olema võimalus nõuda 
võlausaldajalt tagatist põhjendamatu 
arestimismääruse tõttu võlgnikule tekitatud 
kahjude hüvitamiseks, välja arvatud juhul, 
kui võlausaldaja kasuks on juba tehtud 
kohtuotsus, mis on täitmise liikmesriigis 
täitmisele pööratav. Võlausaldaja poolt 
võlgnikule selliste kahjude hüvitamise 
tingimusi peaks reguleerima siseriiklik 
õigus. Kui liikmesriigi õigusega ei ole 
hageja seadusjärgset vastutust ette 
nähtud, ei tohiks käesoleva määrusega 
välistada samaväärse mõjuga meetmete, 
näiteks hageja kohustus nõustuda 
võimalike kahjude hüvitamisega, 
kasutamist.

(15) Käesoleva määrusega tuleb ette näha 
piisavad kaitsemeetmed arestimismääruse 
kuritarvitamise vältimiseks. Kohtul peaks 
eelkõige olema võimalus nõuda 
võlausaldajalt tagatist põhjendamatu 
arestimismääruse tõttu võlgnikule tekitatud 
kahjude hüvitamiseks, välja arvatud juhul, 
kui võlausaldaja kasuks on juba tehtud 
kohtuotsus, mis on täitmise liikmesriigis 
täitmisele pööratav. 

Or. it

Muudatusettepanek 5

Määruse ettepanek
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolev määrus peaks ette 
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nägema hageja vastutust kostja ees 
viimase poolt tekitatud kahjude puhul, 
mis menetluste järel osutuvad alusetuks. 
Võlausaldaja poolt võlgnikule selliste 
kahjude hüvitamise tingimusi peaks 
reguleerima siseriiklik õigus. Selliste 
kahjude hüvitamine peaks sisaldama 
vähemalt saamatajäänud tulu ja 
menetluse jooksul tekkinud kulusid.

Or. it

Muudatusettepanek 6

Määruse ettepanek
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse seda, et praegu on 
võlausaldajatel tegelikult raske piiriülese 
juhtumi puhul võlgniku kohta avalikest ja 
eraõiguslikest allikatest teavet hankida, 
tuleks määruses kehtestada mehhanism, 
mis võimaldab täitmise liikmesriigi 
pädeval asutusel hankida teavet võlgniku 
pangakontode kohta, kas kohustades 
pankasid avaldama teabe võlgniku 
pangakontode asukoha kohta kõnealuses 
liikmesriigis või andes juurdepääsu teabele, 
mis on ameti- või haldusasutuste käsutuses 
registrites või muul moel. 

(16) Võttes arvesse seda, et praegu on 
võlausaldajatel tegelikult raske piiriülese 
juhtumi puhul võlgniku kohta avalikest ja 
eraõiguslikest allikatest teavet hankida,
tuleks määruses kehtestada mehhanism, 
mis võimaldab täitmise liikmesriigi 
pädeval asutusel hankida vajalikku teavet, 
et tuvastada võlgniku pangakontod. 
Kooskõlas siseriikliku õigusega on 
liikmesriikides sellised mehhanismid 
kättesaadavad ning need võivad 
kohustada pankasid avaldama teabe 
võlgniku pangakontode asukoha kohta 
kõnealuses liikmesriigis või andes 
juurdepääsu teabele, mis on ameti- või 
haldusasutuste käsutuses registrites või 
muul moel või kohustades võlgnikke 
avaldama konto asukoha, koos keeluga
sellel hoitavat raha mujale viia, välja 
võtta, üle kanda pangakonto arestimise 
määrusest tuleneva summa ulatuses.

Or. it
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Muudatusettepanek 7

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võlausaldaja saab kasutada Euroopa 
arestimismäärust liikmesriikides kehtivate 
kaitsemeetmete alternatiivina.

2. Võlausaldaja saab kasutada Euroopa 
arestimismäärust liikmesriikides kehtivate
kaitsemeetmete alternatiivina kooskõlas 
siseriikliku õigusega.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Määruse ettepanek
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat määrust kohaldatakse 
abieluvararežiime, registreeritud 
kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi ja 
pärimist käsitlevate asjade suhtes, kui 
nendes asjades on kohaldatavad 
kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning 
otsuste tunnustamist ja täitmist käsitlevad 
Euroopa Liidu õigusaktid. 

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 9

Määruse ettepanek
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses ei käsitata asja 
piiriülese toimega asjana üksnes juhul, kui
kohus, kelle poole on pöördutud Euroopa 
arestimismääruse taotlusega, ja kõik 
määrusega arestitavad pangakontod 
asuvad ning pooled asuvad või elavad 

Käesolevas määruses käsitatakse asja 
piiriülese toimega asjana üksnes juhul, kui
võlgniku alaline elu- või asukoht ja/või 
pangaarve või -arved, mida kavatsetakse 
arestida, ei asu samas liikmesriigis, kus 
kohus, kellele on esitatud Euroopa 
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samas liikmesriigis. arestimismäärus. 

Or. it

Muudatusettepanek 10

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „pank” – ettevõtja, kes tegeleb hoiuste 
või muude tagasimakstavate vahendite 
vastuvõtmisega üldsuselt ning oma arvel 
laenu andmisega;

2. „pank” – a) krediidiasutus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuestisõnastamine)1) artikli 4 
punkti 1 tähenduses;

b) e-raha asutus vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 
2009. aasta direktiivile 2009/110/EÜ, mis 
käsitleb e-raha asutuste asutamist ja 
tegevust ning usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet2;
________
1ELT L 177, 30.6.2006, lk 1;
2ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.

Or. it

Muudatusettepanek 11

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „finantsinstrument” –
finantsinstrument Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 
lõike 1 punkti 17 tähenduses;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 12

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „vahendid” – raha ja 
finantsinstrumendid;

5. „vahendid” – raha;

Or. it

Muudatusettepanek 13

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pangakonto puhul, kus hoitakse raha,
rahvusvahelises pangakontonumbris 
(IBAN) märgitud liikmesriik;

a) rahvusvahelises pangakontonumbris 
(IBAN) märgitud liikmesriik;

Or. it

Muudatusettepanek 14

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pangakonto puhul, kus hoitakse 
finantsinstrumente, selle panga, kus asub 
pangakonto, peamise asukoha liikmesriik, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
593/2008 artiklis 19;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 15

Määruse ettepanek
Artikkel 4 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „nõue” – olemasolev nõue konkreetse 
või kindlaksmääratava rahasumma 
tasumiseks;

7. „nõue” – olemasolev likviidne ja 
sissenõutav nõue konkreetse või 
kindlaksmääratava rahasumma tasumiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 16

Määruse ettepanek
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa arestimismääruse teeb kohus. välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 17

Määruse ettepanek
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa arestimismääruse tegemine 
kuulub selle liikmesriigi kohtu pädevusse, 
kus tuleb kohtualluvuse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt algatada 
sisuline kohtumenetlus. Kui asja sisuliseks 
arutamiseks on pädevad mitu kohut, on 
pädev selle liikmesriigi kohus, kus hageja 
on algatanud või kavatseb algatada 
sisulise kohtumenetluse.

2. Euroopa arestimismääruse tegemine 
kuulub selle liikmesriigi kohtu pädevusse, 
kus tuleb kohtualluvuse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt algatada 
sisuline kohtumenetlus.

Or. it
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Muudatusettepanek 18

Määruse ettepanek
Artikkel 6 – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata lõigetest 2 ja 3, on Euroopa 
arestimismääruse väljastamise korral 
juhul, kui nõue tuleneb lepingulistest 
kohustustest, mis on alla kirjutatud 
võlgniku poolt tarbijana 
mittekaubanduslikul eesmärgil või mis ei 
hõlma tema ametialast tegevust, pädev 
võlgniku elukoha liikmesriigi kohus.

Or. it

Muudatusettepanek 19

Määruse ettepanek
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa arestimismäärus tehakse selles 
nimetatud summa või selle osa kohta, kui 
hageja esitab tõenditega põhjendatult 
kinnitatud asjaomased faktid, mille põhjal 
kohus saaks veenduda, et täidetud on 
mõlemad järgmised tingimused: 

1. Euroopa arestimismäärus tehakse selles 
nimetatud summa või selle osa kohta, kui 
hageja esitab piisavad tõendid, mille põhjal 
kohus saaks veenduda, et täidetud on 
mõlemad järgmised tingimused: 

Or. it

Muudatusettepanek 20

Määruse ettepanek
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) arestimismääruseta oleks kostja suhtes 
juba tehtud või tulevikus tehtava 
täitedokumendi täitmine tõenäoliselt 
takistatud või oluliselt keerukam, 

b) valitseb praegune ja tegelik oht, et 
arestimismääruseta võidakse hageja 
võlanõudeid kahjustada täielikult või 
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muuhulgas seetõttu, et valitseb tegelik oht, 
et kostja võib arestitaval pangakontol või
pangakontodel olevad varad kõrvaldada, 
mujale viia või peita. 

osaliselt. 

Or. it

Muudatusettepanek 21

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kostja ning vajaduse korral tema 
esindaja nimi ja aadress;

b) kostja ning vajaduse korral tema 
esindaja nimi ja aadress ning sünniaeg ja 
isikukood või passi number;

Or. it

Muudatusettepanek 22

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) tõendit selle kohta, et hageja esitatud 
teave Euroopa arestimismääruse 
taotlemisel on tõene ja täielik ning et ta 
on teadlik tahtlike mittetäielike ja 
valeandmete esitamisega kaasnevatest 
õiguslikest tagajärgedest, mida 
reguleerivad päritoluliikmesriigi 
õigusaktid.

Or. it
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Muudatusettepanek 23

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotluse võib esitada mis tahes 
sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt.

4. Taotluse ja vajaduse korral ka 
asjakohased dokumendid võib esitada mis 
tahes sidevahendite kaudu, sh 
elektrooniliselt.

Or. it

Muudatusettepanek 24

Määruse ettepanek
Artikkel 10 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhtudel võib kohus, kellele on 
esitatud Euroopa arestimismääruse 
taotlus, nõuda hageja ära kuulamist, kui 
peab seda lõpliku otsuse langetamise 
jaoks asjakohaseks.

Or. it

Muudatusettepanek 25

Määruse ettepanek
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev kohus leiab, et ta ei saa 
täiendavate tõenditeta Euroopa 
arestimismäärust teha, võib ta selliste 
tõenditena vastu võtta tunnistajate või 
ekspertide kirjalikke avaldusi. 

1. Kohus rakendab kõige sobivamat 
meetodit tõendite kogumisel kooskõlas 
siseriikliku õigusega. 

Or. it
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Muudatusettepanek 26

Määruse ettepanek
Artikkel 11– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohus võtab suulisi ütlusi vastu üksnes 
siis, kui ta peab seda vajalikuks. Kui 
hageja, tunnistaja või eksperdi alaline 
elukoht ei ole pädeva kohtu asukohas, 
võtab kohus ütlused vastu
videokonverentsi või muude 
sidetehnoloogia vahendite abil, kui sellised 
tehnilised vahendid on kättesaadavad.

2. Kohus võtab suulisi ütlusi vastu üksnes 
siis, kui ta peab seda vajalikuks, ka
videokonverentsi või muude 
sidetehnoloogia vahendite abil, kui sellised 
tehnilised vahendid on kättesaadavad.

Or. it

Muudatusettepanek 27

Määruse ettepanek
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohus võib enne Euroopa 
arestimismääruse tegemist nõuda, et 
hageja esitaks tagatisdeposiidi või 
samaväärse garantii, et tagada kostja 
võimalike kahjude hüvitamine ulatuses, 
milles hageja on siseriikliku õiguse 
kohaselt kohustatud sellise kahju hüvitama.

Kohus nõuab enne Euroopa 
arestimismääruse tegemist, et hageja 
esitaks tagatisdeposiidi või piisava garantii, 
et tagada kostja võimalike kahjude 
hüvitamine ulatuses, milles hageja on 
siseriikliku õiguse kohaselt kohustatud 
sellise kahju hüvitama vastavalt artiklile 
12 a.

Or. it
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Muudatusettepanek 28

Määruse ettepanek
Artikkel 12 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev kohus võib vabastada hageja 
tagatise või garantii esitamisest kooskõlas 
esimese lõikega juhul, kui neid peetakse 
üleliigseteks, arvestades eelkõige 
võlausaldaja majanduslikku olukorda.

Or. it

Muudatusettepanek 29

Määruse ettepanek
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a

Hageja vastutus
1. Hageja vastutab kostja ees Euroopa 
arestimismäärusest tuleneva mis tahes 
kahju eest juhul, kui arestimismäärus 
tühistatakse või muudetakse, kui 
arestimismääruse täideviimine peatatakse 
või kui menetluse käigus leitakse, et 
hageja taotlus on põhjendamatu.
2. Selle liikmesriigi kohus, kus Euroopa 
arestimismäärus tühistati või muudeti, 
vastutab kahju kindlaksmääramise eest 
vastavalt lõikele 1.

Or. it
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Muudatusettepanek 30

Määruse ettepanek
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 5 lõikes 2 nimetatud juhtudel, kui 
hageja kasuks on juba tehtud kohtuotsus 
või kohtulahend, võib ta taotleda
kohtuotsuse või kohtulahendi teinud 
kohtult ka Euroopa arestimismäärust.

1. Artikli 5 lõikes 2 nimetatud juhtudel on
kohtuotsuse või kohtulahendi teinud kohus 
pädev väljastama Euroopa 
arestimismäärust.

Or. it

Muudatusettepanek 31

Määruse ettepanek
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui hageja on saanud ametliku juriidilise 
dokumendi, võib ta taotleda pädevalt 
asutuselt, mis asub ametliku juriidilise 
dokumendi koostamise liikmesriigis ja 
mille iga liikmesriik on sel otstarbel 
määranud, ka Euroopa arestimismäärust.

2. Kui hageja on saanud ametliku juriidilise 
dokumendi, võib pädev asutus, mis asub 
ametliku juriidilise dokumendi koostamise 
liikmesriigis, väljastada Euroopa 
arestimismääruse ametlikus juriidilises 
dokumendis täpsustatud nõude korral. 

Or. it

Muudatusettepanek 32

Määruse ettepanek
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kostja ning vajaduse korral tema 
esindaja nimi ja aadress;

b) kostja ning vajaduse korral tema 
esindaja nimi ja aadress ning sünniaeg ja 
isikukood või passi number;

Or. it
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Muudatusettepanek 33

Määruse ettepanek
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teave pangakonto(de) kohta kooskõlas 
artikliga 16, välja arvatud juhul, kui 
vastavalt artiklile 17 on esitatud 
pangakonto kohta teabe hankimise taotlus;

d) teave pangakonto(de) kohta kooskõlas 
artikliga 16, kaasa arvatud selle panga 
nimi ja aadress, kus võlgnikul on üks või 
mitu kontot, välja arvatud juhul, kui 
vastavalt artiklile 17 on esitatud 
pangakonto kohta teabe hankimise taotlus;

Or. it

Muudatusettepanek 34

Määruse ettepanek
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tõendit selle kohta, et hageja esitatud 
teave Euroopa arestimismääruse 
taotlemisel on tõene ja täielik ning et ta 
on teadlik tahtlike mittetäielike ja 
valeandmete esitamisega kaasnevatest 
õiguslikest tagajärgedest, mida 
reguleerivad päritoluliikmesriigi 
õigusaktid.

Or. it

Muudatusettepanek 35

Määruse ettepanek
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse võib esitada mis tahes 3. Taotluse ja vajaduse korral ka
asjakohased dokumendid võib esitada mis 
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sidevahendite kaudu, sh elektrooniliselt. tahes sidevahendite kaudu, sh 
elektrooniliselt.

Or. it

Muudatusettepanek 36

Määruse ettepanek
Artikkel 16 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kostja täisnimi; a) füüsilisest isikust kostja puhul kostja 
täisnimi, sünniaeg või isikukood või passi 
number;

Or. it

Muudatusettepanek 37

Määruse ettepanek
Artikkel 16 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kui kostja on juriidiline isik, siis tema 
äriregistri kood;

Or. it

Muudatusettepanek 38

Määruse ettepanek
Artikkel 16 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) füüsilisest isikust kostja puhul kostja 
sünniaeg või isikukood või passi number 
või

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 39

Määruse ettepanek
Artikkel 16 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) juriidilisest isikust kostja puhul 
äriregistri kood.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 40

Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui hagejal ei ole kogu artiklis 16 
nõutavat teavet pangakonto kohta, võib ta 
taotleda täitmise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt vajaliku teabe hankimist. Selline 
taotlus esitatakse Euroopa 
arestimismääruse taotluses.

1. Kui hagejal ei ole kogu artiklis 16 
nõutavat teavet pangakonto kohta, võib ta 
taotleda täitmise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt vajaliku teabe hankimist võlgniku 
pangakonto või -kontode tuvastamiseks. 
Selline taotlus esitatakse Euroopa 
arestimismääruse taotluses.

Or. it

Muudatusettepanek 41

Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluses esitatakse kogu hageja 
käsutuses olev teave kostja ja tema 
pangakontode kohta.

2. Taotluses esitatakse kogu hageja 
käsutuses olev teave kostja ja tema 
pangakontode kohta. Hageja nimetab 
liikmesriigi, kus võlgnikul on pangakonto 
või -kontod, mille arestimist ta taotleb, 
ning esitab piisavad tõendid nimetatud 
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taotluse põhjendamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 42

Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siseriikliku õiguse kohased teabe 
hankimise viisid, mis tuleb esitada 
komisjonile vastavalt artiklile 48, on ühed 
järgmistest:

5. Võlgniku pangakonto või -kontode 
tuvastamiseks vajaliku teabe hankimise 
eesmärgil teevad liikmesriigid siseriikliku 
õiguse kohaselt kättesaadavaks ühed 
järgmistest viisidest:

Or. it

Muudatusettepanek 43

Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimalus kohustada kõiki oma 
territooriumil asuvaid pankasid avaldama 
teabe selle kohta, kas kostjal on nende 
pangas konto või mitte;

a) kohustada kõiki oma territooriumil 
asuvaid pankasid avaldama teabe selle 
kohta, kas kostjal on nende pangas konto 
või mitte;

Or. it

Muudatusettepanek 44

Määruse ettepanek
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) võimalus kohustada kostjat avaldama 
konto asukoht, koos keeluga sellel 
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hoitavat raha mujale viia, välja võtta, üle 
kanda Euroopa arestimismäärusest 
tuleneva summa ulatuses.

Or. it

Muudatusettepanek 45

Määruse ettepanek
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa arestimismääruse taotlemisel 
peab hageja avaldama teabe selle kohta, 
kas ta on pöördunud sama kostja vastu mis 
tahes muu kohtu poole Euroopa 
arestimismääruse või siseriikliku õigusega 
ette nähtud muu samaväärse kaitsemeetme 
taotlusega, mille eesmärk on sama nõude 
tagamine. 

1. Euroopa arestimismääruse taotlemisel 
peab hageja avaldama teabe selle kohta, 
kas ta on pöördunud sama kostja vastu mis 
tahes muu kohtu poole Euroopa 
arestimismääruse või siseriikliku õigusega 
ette nähtud muu samaväärse kaitsemeetme 
taotlusega, mille eesmärk on sama nõude 
tagamine. Vajaduse korral teavitab hageja 
varem tagasi lükatud Euroopa 
arestimismääruse taotlustest. 

Or. it

Muudatusettepanek 46

Määruse ettepanek
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hageja teatab kohtule, kelle poole ta on 
Euroopa arestimismääruse taotlusega 
pöördunud, kõikidest muudest Euroopa 
arestimismäärustest või muudest 
siseriikliku õigusega ette nähtud 
kaitsemeetmetest, mis on võetud lõikes 1 
osutatud taotluse kohaselt. Sellisel juhul 
võib kohus või arestimismäärusi tegev 
asutus loobuda täiendava arestimismääruse 
tegemisest, kui ta leiab, et võetud 
meetmetest juba piisab hageja huvide 
kaitsmiseks. 

2. Hageja teatab kohtule, kelle poole ta on 
Euroopa arestimismääruse taotlusega 
pöördunud, kõikidest muudest Euroopa 
arestimismäärustest või muudest 
siseriikliku õigusega ette nähtud 
kaitsemeetmetest, mis on võetud lõikes 1 
osutatud taotluse kohaselt. Sellisel juhul 
võib kohus või arestimismäärusi tegev 
asutus loobuda täiendava arestimismääruse 
tegemisest, kui ta leiab, et võetud 
meetmetest juba piisab hageja huvide 
kaitsmiseks. Vajaduse korral teavitab 
hageja kohust varem tagasi lükatud 
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Euroopa arestimismääruse taotlustest.

Or. it

Muudatusettepanek 47

Määruse ettepanek
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohtute vaheline teabevahetus ja koostöö välja jäetud
1. Kui liikmesriigi kohtu poole on 
pöördutud Euroopa arestimismääruse 
taotlusega ja teise liikmesriigi kohtus on 
algatatud sisuline kohtumenetlus, võivad 
need asjaomased kohtud teha koostööd, et 
tagada sisulise kohtumenetluse ja 
Euroopa arestimismääruse menetluse 
nõuetekohane kooskõlastamine. 
2. Euroopa arestimismääruse taotluse 
saanud kohus võib küsida lõikes 1 
osutatud teiselt kohtult teavet kõikide 
kohtuasja oluliste asjaolude kohta või 
nõuda hagejalt, et ta hangiks sellise teabe, 
näiteks teabe selle kohta, kas on oht, et 
kostja võib oma varad raisata, või kas asja 
sisuliselt arutav kohus on keeldunud 
sarnase meetme võtmisest. Sellist teavet 
võidakse küsida otse või otsusega 
2001/470/EÜ loodud tsiviil- ja 
kaubandusasju käsitleva Euroopa 
õigusalase koostöö võrgustiku 
kontaktpunktide kaudu.

Or. it
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Muudatusettepanek 48

Määruse ettepanek
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavalt lõikele 1 Euroopa 
arestimismääruses nimetatud 
pangakontol olevad vahendid on 
finantsinstrumendid, määratakse nende 
väärtus täitmise päeval kohaldatava 
asjaomase turuhinna alusel. 

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 49

Määruse ettepanek
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pangakontol olevad vahendid on 
Euroopa arestimismääruses nimetatud 
vääringust erinevas vääringus, konverteerib 
pank asjaomase summa täitmise päeva 
ametliku vahetuskursi alusel. 

4. Kui pangakontol olevad vahendid on 
Euroopa arestimismääruses nimetatud 
vääringust erinevas vääringus, konverteerib 
pank asjaomase summa, võttes aluseks
täitmise päeva ametliku vahetuskursi 
täitmise liikmesriigis. 

Or. it

Muudatusettepanek 50

Määruse ettepanek
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pank võib kinnituse edastada turvalise
elektroonilise sidevahendi kaudu. 

3. Pank võib kinnituse edastada 
elektroonilise sidevahendi kaudu, eeldusel 
et need on turvalised vastavalt direktiivi 
95/46/EÜ artiklitele 16 ja 17. 
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Or. it

Muudatusettepanek 51

Määruse ettepanek
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui Euroopa arestimismäärus hõlmab 
mitut kostjale kuuluvat pangakontot ühes 
ja samas pangas, täidab pank 
arestimismääruse ainult selles nimetatud 
summa ulatuses. 

1. Pank täidab arestimismääruse ainult 
selles nimetatud summa ulatuses. Kui 
kostjal on samas pangas rohkem kontosid, 
arestib pank summa korrektselt ja heas 
usus, et kostjale võimalikult vähe kahju 
tekitada. 

Or. it

Muudatusettepanek 52

Määruse ettepanek
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pangal on õigus nõuda Euroopa 
arestimismääruse või artikli 17 lõike 4 
punkti a kohase määruse täitmisega seotud 
kulude tasumist või hüvitamist ainult siis, 
kui tal on õigus sellisele tasumisele või 
hüvitamisele siseriikliku õiguse alusel 
tehtud samaväärse mõjuga määruste 
täitmise puhul. 

1. Pangal on õigus nõuda Euroopa 
arestimismääruse või artikli 17 lõike 4 
punkti a kohase määruse täitmisega seotud 
kulude tasumist või hüvitamist.

Or. it
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Muudatusettepanek 53

Määruse ettepanek
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
vastavalt artiklile 48, kas pankadel on 
õigus kulude hüvitamisele, ja kui see nii 
on, siis ka lõike 2 kohase tasu suuruse.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 54

Määruse ettepanek
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandal isikul on õigus vaidlustada 
Euroopa arestimismäärus 
päritoluliikmesriigi või täitmise 
liikmesriigi kohtus selles ulatuses, mil 
arestimismäärus või selle täitmine 
kahjustab tema õigusi.

Kolmandal isikul on õigus vaidlustada 
Euroopa arestimismäärus kohtus vastavalt
päritoluliikmesriigi siseriiklikule õigusele.

Or. it

Muudatusettepanek 55

Määruse ettepanek
Artikkel 39 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kolmandal isikul on õigus vaidlustada 
Euroopa arestimismääruse täideviimine 
kohtus vastavalt päritoluliikmesriigi 
siseriiklikule õigusele.

Or. it
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Praegu on ELi tasandil mitmeid vahendeid täitmata võlanõuete sissenõudmise 
lihtsustamiseks. Nende hulgas on Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, Euroopa 
maksekäsumenetlus ja Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta. Ehkki nimetatud 
vahendid hõlbustavad võlgade piiriülest sissenõudmist käsitlevate kohtuotsuste tunnustamist, 
on üleminekumeetmete osas veel palju teha. 

Hinnangute kohaselt kaotavad ELi ettevõtted rahuldamata nõuete tõttu igal aastal umbes 2,6% 
oma aastakäibest. Võlgade sissenõudmist käsitlevate riiklike eeskirjade killustatus võimaldab 
võlgnikel üle kanda või eemaldada oma raha hõlpsalt ühes liikmesriigis asuvalt kontolt teises 
liikmesriigis asuvale kontole. 

Vastavalt komisjoni aruandele1 iseloomustab praegust olukorda neli probleemi:

 tingimused pangakontodel olevate varade arestimise määruse tegemiseks varieeruvad 
liikmesriigiti märkimisväärselt2;

 paljudes liikmesriikides ei ole võlausaldajal võimalik saada teavet võlgniku 
pangakonto asukoha kohta;

 pangakonto arestimise määruse saamine ja täitmisele pööramine piiriüleste juhtumite 
puhul on üldiselt kulukam kui riigisiseste juhtumite puhul;

 siseriiklike täitesüsteemide erinevused ja asjaomaste menetluste kestus on 
võlausaldajatele tõsiseks probleemiks.

Ülalkirjeldatud probleemide käsitlemiseks esitleb kõnealune määruse ettepanek uut 
õiguskaitsevahendit – Euroopa pangakonto arestimise määrust, mida võlausaldaja saab 
kasutada siseriiklike kaitsemeetmete alternatiivina. Komisjoni hinnangul võimaldab pakutud 
meetme rakendamine ettevõtetel tagasi saada rahuldamata nõudeid kuni 600 miljoni euro 
ulatuses3.

2. Raportööri seisukoht

2.1. Reguleerimisala

Raportöör nõustub õigusvaldkonna ühtlustamisega, mida komisjon kohaldab ettepaneku 
                                               
1 Vt: aruanne määruse ettepaneku kohta (COM(2011) 445, lk 3).
2 Pangakonto arestimise määrus ei ole liidu õigussüsteemis universaalne mõiste. Seevastu eksisteerivad eri 
õigussüsteemides mitmesugused üleminekumeetmed, mis ulatuvad sellistest üldistest vahenditest nagu 
maksekäsk (Iirimaa) või määrused (Taani) selliste konkreetsete vahenditeni nagu arestimiskorraldus 
(garnishment order – Malta). Vt sellega seoses komisjoni tellitud ja 2011. aastal avaldatud uurimust, mille 
teostas ettevõte Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), esitades võrdleva analüüsi siseriiklike 
menetluste kohta arestimismääruse väljatöötamiseks: „Study for an Impact Assessment on a draft legislative 
proposal on the attachment of bank accounts” („Pangakontode arestimist käsitleva seadusandliku ettepaneku 
eelnõu mõjuhinnangu uuring”), lk 70–85).
3 Vt: komisjoni mõjuhinnang määruse ettepaneku kohta (lk 35), millega saab tutvuda aadressil: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF
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reguleerimisalast väljajäänud juhtumite puhul. Need vastavad enamjaolt Brüsseli I määruse 
eranditele, nagu maksejõuetus ja sotsiaalkindlustus.

Raportöör teeb aga ettepaneku kõrvaldada ettepaneku reguleerimisalast abieluvararežiim ja 
pärimist käsitlevad asjad (vt muudatusettepanek 8). Raportööri arvates nõuab reguleerimisala 
ulatuslik laiendamine eraldi mõjuhinnangut. Pealegi tundub, et need alad ei kuulu kõnealuse 
ettepaneku põhieesmärkidesse, mis komisjoni arvates peaks aitama „tõhustada kohtuotsuste 
täitmist piirüleste vaidlustega seotud tsiviil- ja kaubandusasjades”4. 

2.2. Mõisted

Määruse reguleerimisala piiritlemise eesmärgil peab raportöör vajalikuks selgitada ja 
lihtsustada ettepaneku teksti määratluse „piiriülese toimega asjad” osas. On oluline täpselt 
määratleda mõiste „piiriülesed vaidlusküsimused”. Sel eesmärgil teeb raportöör ettepaneku 
karmistada kriteeriumeid, mis määratlevad asjade piiriülest olemust eelduse ümberpööramise 
kaudu. Käesolevas määruses käsitatakse asja piiriülese toimega asjana üksnes juhul, kui 
võlgniku alaline elu- või asukoht ja/või pangaarved, mida kavatsetakse arestida, ei asu samas 
liikmesriigis, kus kohus, kellele on esitatud Euroopa pangakonto arestimise määrus (vt 
muudatusettepanekut 9). 

Raportöör ei pea vajalikuks lisada „pangakonto” määratlusse ka „finantsinstrumenti”, nagu 
seda on tehtud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis 17 (vt muudatusettepanekuid 
11, 12 ja 14)5. Nimetatud instrumendid sisaldavad muu hulgas väärtpabereid, 
rahaturuinstrumente, ühisinvesteerimisettevõtja osakuid, optsioone ja tuletisinstrumente 
krediidiriski ülekandmiseks. Raportööri arvamuse kohaselt kätkeb finantsinstrumentide 
ennetav arestimine erinevaid ohte tavapäraste deposiitkontode arestimise korral. 
Finantsinstrumentide väärtus muutub turukursside kõikumise tõttu. Seega 
finantsinstrumentide lisamine arestimismääruse objektide hulka võib kaasa tuua negatiivseid 
tagajärgi nii võlgnikule kui ka võlausaldajale. 

Raportöör on arvamusel, et ettepaneku artikli 4 lõike 7 määratlust „nõue” tuleks sisu 
täpsustamiseks laiendada. Sellega seoses võib viitamine likviidsuse ja maksmisele kuulumise 
nõuetele aidata määratleda, kas nõue on põhjendatud, ning vältida sellise nõude olemuse 
erinevat tõlgendamist, mille suhtes kohus peab välja andma Euroopa pangakonto arestimise 
määruse (vt muudatusettepanekut 15).
Teksti õiguskindluse suurendamise eesmärgil peab raportöör vajalikuks selgitada mõiste 
„pank” määratluse erinevust krediidiasutuse ja e-raha asutuse vahel (vt muudatusettepanekut 
10).

2.3. Euroopa pangakonto arestimise määruse hankimise menetlus

 Ex parte menetlus
Selleks et kõnealune abinõu oleks võimalikult tõhus, nähakse ettepanekus ette üllatusmoment 
Euroopa pangakonto arestimise määruse rakendamisel. Selle eesmärk on takistada võlgnikul 
                                               
4 Komisjoni ettepaneku seletuskiri, COM(2011) 445, lk 4.
5 Vastavalt muudatusettepanekule soovitatakse välja jätta artikli 26 lõige 3, mis reguleerib finantsinstrumentide 
Euroopa arestimismääruse täitmist (vt muudatusettepanekut 48).
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välja võtta või üle kanda arestitud vahendeid teistele pangakontodele, mis ei asu menetlust 
teostavas liikmesriigis. Sel eesmärgil on Euroopa menetlus kättesaadav ka enne 
täitekorralduse saamist võlgniku asukohaliikmesriigis6 ning Euroopa arestimismäärus 
võidakse välja anda ex parte menetluse raames, st ilma võlgnikku eelnevalt ära kuulamata7.

Ehkki on väga tähtis säilitada üllatusmomendi tagamine, milleks on ex parte menetluse 
kasutamine Euroopa arestimismääruse tegemisel, on raportöör seisukohal, et sätete sõnastus 
tuleb läbi vaadata, et tagada õige tasakaal võlausaldaja ja võlgniku õiguste vahel. Ettepanek 
tundub olevat ülemäära hageja kasuks kallutatud ega paku vajalikke tagatisi Euroopa 
arestimismääruse võimaliku drakoonilise olemuse leevendamiseks. 

Eespool toodud argumentide taustal peab raportöör soovitavaks sellise sätte lisamist, millega 
nähakse erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kohtuasutustele ette võimalus 
kutsuda kostjat andma täiendavat teavet8, mis võimaldaks taotluse põhjendatust paremini 
hinnata (vt muudatusettepanekuid 3 ja 24).

 Määruse andmise tingimused

Võlgniku ja võlausaldaja õiguste tasakaalustamiseks peab raportöör vajalikuks täpsemalt ja 
rangemalt reguleerida Euroopa pangakonto arestimise määruse andmise tingimusi9. Seega 
esimese lõike punktis b esitatud muudatusega määratakse kindlaks Euroopa pangakonto 
arestimise määruse laiema ulatusega tingimus. Sisseviidud muudatuse kohaselt võib 
arestimismäärust taotleda isik, kes leiab, et tema võlanõudeid on kahjustatud täielikult või 
osaliselt (vt muudatusettepanekuid 1 ja 20). Samal ajal on abinõusid karmistatud 
kriteeriumide „piisavad”, mis käsitleb vajalikke tõendeid, et määratleda, kas nõue on 
põhjendatud (vt muudatusettepanek 19), ning rikkumiste korral „praegune” ja „tegelik” abil 
(vt muudatusettepanekuid 1 ja 20). 

 Euroopa pangakonto arestimise määruse taotlemine

Raportöör teeb ettepaneku laiendada ja muuta täpsemaks teavet, mida võlgnik peab esitama 
Euroopa pangakonto arestimise määruse taotluse täitmisel (vt muudatusettepanekuid 21, 23, 
32, 33 ja 35). Selle eeskujul sisaldavad järgmised muudatusettepanekud võlausaldaja 
kohustust lisada Euroopa arestimismääruse taotlusele tõend selle kohta, et esitatud teave 
arestimismääruse taotlemisel on tõene ja täielik ning et tahtlike mittetäielike ja valeandmete 
esitamine toob kaasa õiguslikud tagajärjed, mida reguleerivad selle päritoluliikmesriigi 
õigusaktid (vt muudatusettepanekuid 22 ja 34).

 Tõendid

Raportöör peab vajalikuks muuta täpsemaks ja rangemaks kriteeriumid, mis reguleerivad 
menetluses kasutatavaid tõendeid. Seetõttu ei pea raportöör asjakohaseks tunnistajate või 
ekspertide kirjutatud tõendite kasutamist. Siseriiklikud õigusnormid, mis reguleerivad mõiste 

                                               
6 Artikkel 5 (Kasutatavus).
7 Artikkel 10 (Ex parte menetlus).
8 Kohtumenetluse võistlevuse põhimõte on liikmesriikide õigussüsteemide üks aluspõhimõtteid.
9 Vt ettepaneku artiklit 7.
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„ekspert” määratlust, on siseriiklike õigusaktide üksikutes sätetes erinevad, kujutades sel viisil 
tõsist ohtu valede tunnistuste esitamise näol. Sel põhjusel teeb raportöör ettepaneku 
reguleerida tõendite kogumise meetodit kooskõlas siseriikliku õigusega (vt 
muudatusettepanekut 25) ja jätta tekstist välja ekspertide tunnistuse kasutamise võimalus (vt 
muudatusettepanekuid 25 ja 26).

 Võlausaldaja vastutus

Eesmärgiga soodustada menetluse eest „vastutaja” kasutamist peab raportöör vajalikuks, et 
võlausaldaja vastutab võlgniku ees Euroopa pangakonto arestimise määrusest tuleneva mis 
tahes kahju eest juhul, kui arestimismäärus tühistatakse või seda muudetakse, kui 
arestimismääruse täideviimine peatatakse või kui menetluse käigus leitakse, et taotlus on 
põhjendamata (vt muudatusettepanekuid 5 ja 29). Analoogselt soovib raportöör muuta 
kohustuslikuks võlausaldaja tagatisdeposiidi või piisava garantii, et tagada võlgniku 
võimalike kahjude hüvitamine võlausaldaja poolt, kui arestimismäärus tühistatakse pärast 
selle täideviimist (vt muudatusettepanekuid 4, 27 ja 28). 

2.4. Teave pangakonto kohta ja menetluskulud

Raportöör on seisukohal, et ettepaneku artikli 16 punktides iii ja iv osutatud andmed, nagu 
sünniaeg või isikukood või passi number või juriidilisest isikust kostja äriregistri kood, tuleb 
alati esitada, et parandada võlgniku pangakonto tuvastamiseks vajaliku teabe taset, 
parandades seeläbi ka võlgniku õiguste kaitse taset (vt muudatusettepanekuid 36, 37, 38 ja 
39). Lisaks võimaldaks selline säte võlgniku konto kiiremat ja kindlamat tuvastamist. 

Võttes arvesse sätteid, mida käsitletakse ettepaneku artiklis 17, mis on kooskõlas Euroopa 
andmekaitseinspektori arvamusega10, ja eesmärgiga vältida asjakohatu teabe ja 
pangasaladuste avaldamist, teeb raportöör ettepaneku piiritleda kostja pangakonto kohta 
taotletavat ja omandatavat teavet sellega, mis on tegelikult vajalik kostja ja tema kontode 
tuvastamiseks (vt muudatusettepanekuid 40 ja 50) ning täpsustada nõutavat teavet (vt 
muudatusettepanekut 41). Samuti peab raportöör vajalikuks kaalutleda võimalust kohustada 
kostjat pädeva asutuse käsutuses olevate vahendite abil teabe omandamiseks avaldama konto 
asukoht koos keeluga sellel hoitavat raha mujale viia, välja võtta, üle kanda Euroopa 
pangakonto arestimise määrusest tuleneva summa ulatuses (vt muudatusettepanekuid 6 ja 44).

Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et pankade poolt Euroopa arestimismääruse täitmisega 
seotud kulude tasumist või hüvitamist reguleeritakse siseriikliku õiguse alusel (artikli 30 lõige 
1). Siseriiklike õigussüsteemide erinevusi silmas pidades on oht, et nimetatud säte põhjustab 
mõningate selliste pankade diskrimineerimist, kelle puhul ei ole hüvitamist ette nähtud. On 
selge, et esildatud menetlusega kaasneb personali- ja majanduslike ressursside koormamine, 
mille maksumuse puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et tegemist ei ole mitte avalike, vaid 
üksikisikute huvide kaitsmisega. Seetõttu peab raportöör asjakohaseks, et artiklis 30 oleksid 
selgesõnalised ja ühtlustatud sätted pankade kulude tasumise kohta Euroopa arestimismääruse 
täideviimisel (vt muudatusettepanekut 52).

                                               
10 Vt: Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, Euroopa Liidu Teataja C 373/4 (21.12.2011).


