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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\892675FI.doc 3/35 PE483.539v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................31



PE483.539v01-00 4/35 PR\892675FI.doc

FI



PR\892675FI.doc 5/35 PE483.539v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen luomisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten 
siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0445),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 81 artiklan 2 kohdan a, e ja f alakohdat, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0211/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tilivarojen turvaamismääräyksen 
antamista koskevat edellytykset olisi 
määriteltävä siten, että toisaalta turvataan 
asianmukaisesti velkojan oikeus saada 
tarvittaessa tällainen määräys ja toisaalta 
suojellaan velallisen etuja ja ehkäistään 
määräyksen väärinkäyttö. Sen vuoksi 

(12) Tilivarojen turvaamismääräyksen 
antamista koskevat edellytykset olisi 
määriteltävä siten, että toisaalta turvataan 
asianmukaisesti velkojan oikeus saada 
tarvittaessa tällainen määräys ja toisaalta 
suojellaan velallisen etuja ja ehkäistään 
määräyksen väärinkäyttö. Sen vuoksi 
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ennen kuin annetaan tuomio, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen pankkitilin 
sijaintijäsenvaltiossa, tuomioistuimen olisi 
varmistuttava siitä, että velkojan 
velalliseen kohdistama vaatimus on 
perusteltu ja että ilman 
turvaamismääräystä tuomioistuimen 
myöhemmin antamaa tuomiota ei 
todennäköisesti voida panna täytäntöön tai 
täytäntöönpano on olennaisesti 
vaikeampaa.

ennen kuin annetaan tuomio, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen pankkitilin 
sijaintijäsenvaltiossa, tuomioistuimen olisi 
varmistuttava siitä, että velkojan vaatimus 
on oikeutettu ja että ilman 
turvaamismääräystä on olemassa 
todennäköinen ja konkreettinen riski siitä, 
että velkoja menettää lainasaamisensa 
vaikka vain osittain ja tuomioistuimen 
myöhemmin antamaa tuomiota ei 
todennäköisesti voida panna täytäntöön tai 
täytäntöönpano on olennaisesti 
vaikeampaa. Näin ollen velkojan on 
esitettävä tuomioistuimelle riittävät 
todisteet ja niitä tukevat keskeiset 
tosiseikat osoittaakseen, että 
velkavaatimus on perusteltu.

Or. it

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta tilivarojen 
turvaamismääräykseen ei olisi mahdollista 
varautua etukäteen, velalliselle ei saisi
ilmoittaa määräystä koskevasta 
hakemuksesta, velallista ei saisi kuulla 
ennen määräyksen antamista eikä 
velalliselle saisi ilmoittaa määräyksestä 
ennen kuin pankki toteuttaa sen. Velallisen 
olisi kuitenkin voitava riitauttaa määräys 
heti kun se on toteutettu. 

(13) Jotta tilivarojen 
turvaamismääräykseen ei olisi mahdollista 
varautua etukäteen, velalliselle ei pitäisi 
ilmoittaa määräystä koskevasta 
hakemuksesta, velallista ei pitäisi kuulla 
ennen määräyksen antamista eikä 
velalliselle saisi ilmoittaa määräyksestä 
ennen kuin pankki toteuttaa sen. Velallisen 
olisi kuitenkin voitava riitauttaa määräys 
heti kun se on toteutettu.

Or. it
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Mahdollisimman suuren 
oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
säädettävä, että se tuomioistuin, jossa 
tilivarojen turvaamismääräystä haetaan, 
voi kuulla velallista, jos kyseinen 
tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena 
lopullisen päätöksen tekemiseksi. Jotta 
tilivarojen turvaamismääräykseen ei voisi 
varautua etukäteen, tuomioistuimen 
pitäisi voida kuulla velallista vain 
poikkeustapauksissa.

Or. it

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa olisi annettava 
riittävät takeet määräyksen väärinkäyttöä 
vastaan. Tuomioistuimen olisi erityisesti
voitava vaatia velkojalta vakuutta, jolla 
turvataan velalliselle aiheettomasta 
määräyksestä mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen, ellei velkojan 
hyväksi ole jo annettu tuomiota, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen määräyksen 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa. 
Velkojan velvollisuudesta korvata 
vahingot velalliselle olisi säädettävä 
tarkemmin kansallisessa 
lainsäädännössä. Jos jäsenvaltion 
lainsäädännössä ei säädetä kantajan 
vastuuvelvollisuudesta, tämä asetus ei 
saisi estää vaikutuksiltaan vastaavia 
toimenpiteitä, kuten kantajalta 

(15) Tässä asetuksessa olisi annettava 
riittävät takeet määräyksen väärinkäyttöä 
vastaan. Tuomioistuimen olisi voitava 
vaatia velkojalta vakuutta, jolla turvataan 
velalliselle aiheettomasta määräyksestä 
mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen 
korvaaminen, ellei velkojan hyväksi ole jo 
annettu tuomiota, joka on 
täytäntöönpanokelpoinen määräyksen 
täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa. 
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vaadittavaa sitoumusta korvata vahingot.

Or. it

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tässä asetuksessa on säädettävä 
kantajan velvollisuudesta korvata 
vastaajalle tilivarojen 
turvaamismääräyksestä mahdollisesti 
koituvat vahingot, jos turvaamismääräys 
osoittautuu myöhemmin perusteettomaksi. 
Velkojan velvollisuudesta korvata 
vahingot velalliselle olisi säädettävä 
tarkemmin kansallisessa 
lainsäädännössä. Korvattaviin 
vahinkoihin olisi luettava vähintään 
ansionmenetykset sekä 
oikeudenkäyntikulut.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska velkojien on nykyisin vaikea 
saada velallisia koskevia tietoja joko 
julkisista tai yksityisistä lähteistä valtioiden 
rajat ylittävissä tilanteissa, asetuksella olisi 
luotava mekanismi, jonka avulla 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi hankkia 
tietoa velallisen pankkitileistä. Tämä voi
tapahtua siten, että pankit velvoitetaan 
ilmoittamaan kyseisessä jäsenvaltiossa 

(16) Koska velkojien on nykyisin vaikea 
saada velallisia koskevia tietoja joko 
julkisista tai yksityisistä lähteistä valtioiden 
rajat ylittävissä tilanteissa, asetuksella olisi 
luotava mekanismi, jonka avulla 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi hankkia 
velallisen pankkitilien tunnistamisessa 
tarvitsemaansa tietoa. Jäsenvaltiot 
säätävät mekanismin käyttöönotosta 
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sijaitsevien velallisen pankkitilien sijainti 
tai että toimivaltaiselle viranomaiselle 
annetaan pääsy viranomaisten 
ylläpitämissä rekistereissä tai muuten 
viranomaisten hallussa oleviin tietoihin. 

kansallisessa lainsäädännössä, ja se 
voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että 
pankit velvoitetaan ilmoittamaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien 
velallisen pankkitilien sijainti tai että 
toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan 
pääsy viranomaisten ylläpitämissä 
rekistereissä tai muuten viranomaisten 
hallussa oleviin tietoihin, tai siten, että 
velallinen velvoitetaan ilmoittamaan 
pankkitiliensä sijainti ja häntä kielletään 
käyttämästä, nostamasta tai siirtämästä 
kyseisillä tileillä olevia varoja tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetun 
summan edestä.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys on vaihtoehtoinen keino, 
jota velkoja voi käyttää jäsenvaltioissa 
sovellettavien turvaamistoimenpiteiden 
sijaan.

2. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys on vaihtoehtoinen keino, 
jota velkoja voi käyttää jäsenvaltioissa 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
sovellettavien turvaamistoimenpiteiden 
sijaan.

Or. it

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 
aviovarallisuussuhteisiin, rekisteröityjen 
parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin 

Poistetaan.



PE483.539v01-00 10/35 PR\892675FI.doc

FI

vaikutuksiin sekä perintöasioihin, jos 
asiassa sovelletaan toimivaltaa, 
sovellettavaa lakia sekä päätösten 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa 
koskevaa unionin lainsäädäntöä. 

Or. it

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa asian vaikutusten 
katsotaan ulottuvan rajojen yli, ellei se 
tuomioistuin, jossa eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä haetaan, 
ja kaikki määräyksellä turvattavat 
pankkitilit sekä kaikki asianosaiset sijaitse 
tai niiden kotipaikka ole samassa 
jäsenvaltiossa.

Tässä asetuksessa asian vaikutusten 
katsotaan ulottuvan rajojen yli, jos 
velallisen kotipaikka ja/tai yksi tai 
useampi hänen pankkitileistään, joita 
mahdollinen tilivarojen 
turvaamismääräys koskee, sijaitsee 
toisessa jäsenvaltiossa kuin se 
tuomioistuin, joka käsittelee 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä. 

Or. it

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'pankilla' yritystä, joka 
liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä 
talletuksia tai muita takaisinmaksettavia 
varoja ja myöntää luottoja omaan 
lukuunsa;

2. 'pankilla' a) luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
luottolaitosta1; 
b) sähköisen rahan 
liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan 
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aloittamisesta, harjoittamisesta ja 
toiminnan vakauden valvonnasta 
16 päivänä syyskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua sähköisen rahan 
liikkeeseenlaskijalaitosta2; 
________
1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1;
2 EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7. 

Or. it

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'rahoitusvälineillä' Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
17 alakohdassa tarkoitettua 
rahoitusvälinettä;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’varoilla’ käteisvaroja ja 
rahoitusvälineitä;

5. ’varoilla’ käteisvaroja;

Or. it
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käteisvaroja sisältävän pankkitilin 
osalta IBAN-tilinumerossa ilmoitettua 
jäsenvaltiota;

a) IBAN-tilinumerossa ilmoitettua 
jäsenvaltiota;

Or. it

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusvälineitä sisältävän pankkitilin 
osalta sitä jäsenvaltiota, jossa kyseisellä 
pankilla on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 
19 artiklassa tarkoitettu asuinpaikka;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ’vaatimuksella’ tietyn tai määritettävissä 
olevan rahamäärän maksamista koskevaa 
vaatimusta;

7. ’vaatimuksella’ tietyn tai määritettävissä 
olevan käteisen ja saatavan rahamäärän 
maksamista koskevaa vaatimusta;

Or. it
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen antaa tuomioistuin.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivalta antaa eurooppalainen 
tilivarojen turvaamismääräys kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa 
pääasiaa koskeva kanne on nostettava 
asiassa sovellettavien toimivaltasääntöjen 
mukaisesti. Jos useampi kuin yksi 
tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan 
pääasian, toimivalta kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimelle, jossa 
kantaja on nostanut tai aikoo nostaa 
kanteen pääasiassa.

2. Toimivalta antaa eurooppalainen 
tilivarojen turvaamismääräys kuuluu sen 
jäsenvaltion tuomioistuimille, jossa 
pääasiaa koskeva kanne on nostettava 
asiassa sovellettavien toimivaltasääntöjen 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 ja 
3 kohdassa säädetään, eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen antaa 
velallisen asuinvaltion tuomioistuin, jos 
kyse on sellaiseen sopimusvelvoitteeseen 
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perustuvasta vaatimuksesta, joka johtuu 
velallisen kuluttajana sekä ei-
kaupallisessa ja ei-ammatillisessa 
tarkoituksessa tekemästä sopimuksesta.

Or. it

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys annetaan pyydetylle 
määrälle tai sen osalle, jos kantaja esittää 
keskeiset tosiseikat ja niitä kohtuudella 
tukevat todisteet, joiden avulla 
tuomioistuin voi varmistua seuraavista 
seikoista: 

1. Eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys annetaan pyydetylle 
määrälle tai sen osalle, jos kantaja esittää 
riittävät todisteet, joiden avulla 
tuomioistuin voi varmistua seuraavista 
seikoista: 

Or. it

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaajaa vastaan annetun tai 
myöhemmin annettavan tuomion tai 
asiakirjan täytäntöönpano on ilman 
määräyksen antamista todennäköisesti 
mahdotonta tai olennaisesti vaikeampaa, 
mukaan luettuina tilanteet, joissa on 
olemassa todellinen riski siitä, että 
vastaaja saattaa siirtää, hävittää tai 
piilottaa varoja, jotka ovat turvattavalla, 
yhdellä tai useammalla pankkitilillä. 

b) ilman määräyksen antamista on 
olemassa todennäköinen ja konkreettinen 
riski siitä, että kantaja menettää 
lainasaatavansa kokonaan tai osittain. 

Or. it



PR\892675FI.doc 15/35 PE483.539v01-00

FI

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaajan ja tarvittaessa vastaajan 
edustajan nimi ja osoite;

b) vastaajan ja tarvittaessa vastaajan 
edustajan nimi, osoite, syntymäaika, 
henkilötiedot tai passin numero;

Or. it

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – -k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k) ilmoitus siitä, että kantajan 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
hakemuksessa antamat tiedot ovat 
todenmukaisia ja täydellisiä ja että 
kantaja on tietoinen oikeudellisista 
seuraamuksista, joita hakemuksen 
jättämisvaltion lainsäädännön mukaisesti 
määrätään, jos ilmoituksessa annetaan 
tahallisesti vääriä tietoja tai tiedot ovat 
epätäydelliset.

Or. it

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemus voidaan toimittaa mitä tahansa 4. Hakemus ja siihen tarvittaessa 
liitettävät asiakirjat voidaan toimittaa mitä 
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viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti. tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös 
sähköisesti.

Or. it

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poikkeustapauksissa tuomioistuin, jossa 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä haetaan, voi pyytää 
vastaajan kuultavaksi, jos se pitää sitä 
tarpeellisena lopullisen päätöksen 
tekemiseksi.

Or. it

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, 
että se ei voi antaa eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä ilman 
lisätodisteita, se voi hyväksyä todisteiden 
esittämisen todistajien tai asiantuntijoiden 
antamina kirjallisina lausumina. 

1. Tuomioistuin soveltaa todistusten 
keräämisessä sopivinta kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyä menetelmää. 

Or. it
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuomioistuin voi ottaa vastaan suullisia 
todisteita ainoastaan, jos se katsoo tämän 
välttämättömäksi. Jos kantajan, todistajan 
tai asiantuntijan kotipaikka ei ole sama 
kuin toimivaltaisen tuomioistuimen 
kotipaikka, tuomioistuin voi ottaa vastaan 
todisteita videoneuvottelun avulla tai 
käyttäen muuta viestintätekniikkaa, jos 
siihen on tekniset valmiudet.

2. Tuomioistuin voi ottaa vastaan suullisia
todisteita ainoastaan, jos se katsoo tämän 
välttämättömäksi, myös videoneuvottelun 
avulla tai käyttäen muuta 
viestintätekniikkaa, jos siihen on tekniset 
valmiudet.

Or. it

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuomioistuin voi ennen eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen antamista 
vaatia kantajalta vakuustalletusta tai muuta 
vastaavaa vakuutta, jolla turvataan 
vastaajalle mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen siltä osin kuin 
kantajan on korvattava tällaiset vahingot 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tuomioistuin vaatii ennen eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen antamista 
kantajalta vakuustalletusta tai muuta 
riittävää vakuutta, jolla turvataan 
vastaajalle mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen korvaaminen siltä osin kuin 
kantajan on korvattava tällaiset vahingot 
tämän asetuksen 12 a artiklan nojalla.

Or. it
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen tuomioistuin voi 
vapauttaa kantajan tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun vakuustalletuksen 
tai vastaavan vakuuden antamisesta, jos 
se katsoo kyseisen toimenpiteen 
tarpeettomaksi esimerkiksi velkojan 
taloudellisen tilanteen perusteella.

Or. it

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

Kantajan vastuuvelvollisuus
1. Kantaja on velvollinen korvaamaan 
vastaajalle kaikki eurooppalaisesta 
tilivarojen turvaamismääräyksestä 
johtuvat vahingot, jos määräys kumotaan 
tai sitä muutetaan, jos eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen 
täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
turvaamismääräystä koskevan käsittelyn 
aikana todetaan, että vaatimus on 
perusteeton.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vahingon suuruuden määrittää sen 
jäsenvaltion tuomioistuin, jossa 
eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys on kumottu tai jossa 
turvaamismääräystä on muutettu.

Or. it
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, joissa kantajan 
pyynnöstä on annettu tuomio tai 
tuomioistuimessa on tehty sovinto, 
kantaja voi pyytää tuomioistuinta, joka on 
antanut tuomion tai jossa sovinto on tehty, 
antamaan myös eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen.

1. Edellä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa tuomioistuin, 
joka on antanut tuomion tai jossa sovinto 
on tehty, on toimivaltainen antamaan 
myös eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen.

Or. it

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kantajan pyynnöstä on annettu 
virallinen asiakirja, kantaja voi pyytää 
siinä jäsenvaltiossa, jossa virallinen 
asiakirja on laadittu, jäsenvaltion tähän 
tehtävään nimeämää toimivaltaista 
viranomaista antamaan myös
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen.

2. Jos kantajan pyynnöstä on annettu 
virallinen asiakirja, sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jossa 
virallinen asiakirja on laadittu, on 
toimivaltainen antamaan eurooppalaisen 
tilivarojen turvaamismääräyksen 
kyseisessä virallisessa asiakirjassa 
tarkoitetun vaatimuksen perusteella.

Or. it
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaajan ja tarvittaessa vastaajan 
edustajan nimi ja osoite;

b) vastaajan ja tarvittaessa vastaajan 
edustajan nimi, osoite, syntymäaika, 
henkilötiedot tai passin numero;

Or. it

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jäljempänä 16 artiklassa tarkoitetut 
tilitiedot, ellei kantaja ole esittänyt 
17 artiklan mukaista pyyntöä tilitietojen 
hankkimiseksi;

d) jäljempänä 16 artiklassa tarkoitetut 
tilitiedot, kuten sen pankin nimi ja osoite, 
jossa velallisella on yksi tai useampi 
pankkitili, ellei kantaja ole esittänyt 
17 artiklan mukaista pyyntöä tilitietojen 
hankkimiseksi;

Or. it

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) ilmoitus siitä, että kantajan 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
hakemuksessa antamat tiedot ovat 
todenmukaisia ja täydellisiä ja että 
kantaja on tietoinen oikeudellisista 
seuraamuksista, joita hakemuksen 
jättämisvaltion lainsäädännön mukaisesti 
voidaan määrätä, jos ilmoituksessa 
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annetaan tahallisesti vääriä tietoja tai 
tiedot ovat epätäydelliset.

Or. it

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemus voidaan toimittaa mitä tahansa 
viestintäkeinoa käyttäen, myös sähköisesti.

3. Hakemus ja siihen tarvittaessa 
liitettävät asiakirjat voidaan toimittaa mitä 
tahansa viestintäkeinoa käyttäen, myös 
sähköisesti.

Or. it

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaajan koko nimi; a) jos vastaaja on luonnollinen henkilö, 
koko nimi, syntymäaika, henkilötunnus 
tai passin numero;

Or. it

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jos vastaaja on oikeushenkilö, tunnus 
kaupparekisterissä;
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Or. it

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jos vastaaja on luonnollinen henkilö, 
syntymäaika tai henkilötunnus tai passin 
numero; tai

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) jos vastaaja on oikeushenkilö, tunnus 
kaupparekisterissä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kantajalla ei ole kaikkia 16 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tilitietoja, kantaja voi 
pyytää täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista hankkimaan 
tarvittavat tiedot. Pyyntö on esitettävä 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
hakemuksessa.

1. Jos kantajalla ei ole kaikkia 16 artiklan 
mukaisesti tarvittavia tilitietoja, kantaja voi 
pyytää täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista hankkimaan 
velallisen pankkitilin tai pankkitilien 
tunnistamisessa tarvittavat tiedot. Pyyntö 
on esitettävä eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
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hakemuksessa.

Or. it

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemuksessa on esitettävä kaikki 
kantajan hallussa olevat tiedot vastaajasta 
ja tämän pankkitileistä.

2. Hakemuksessa on esitettävä kaikki 
kantajan hallussa olevat tiedot vastaajasta 
ja tämän pankkitileistä. Kantaja ilmoittaa, 
missä jäsenvaltiossa tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevassa 
hakemuksessa nimetty velallisen tili tai 
tilit sijaitsevat, ja esittää vaatimuksensa 
tueksi riittävät perusteet.

Or. it

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen lainsäädännön mukaisen 
tiedonhankintakeinon, joka on 
ilmoitettava komissiolle 48 artiklan 
mukaisesti, on oltava jompikumpi 
seuraavista:

5. Velkojan hallussa olevan pankkitilin tai 
pankkitilien tunnistamisessa tarvittavien 
tietojen hankkimiseksi jäsenvaltiot ottavat 
kansallisessa lainsäädännössä käyttöön 
jonkin seuraavista menettelyistä:

Or. it
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollisuus velvoittaa kaikki 
jäsenvaltion alueella olevat pankit 
ilmoittamaan, onko vastaajalla tili 
kyseisessä pankissa; 

a) velvoitetaan kaikki jäsenvaltion alueella 
olevat pankit ilmoittamaan, onko 
vastaajalla tili kyseisessä pankissa; 

Or. it

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) mahdollisuus velvoittaa vastaaja 
ilmoittamaan pankkitilinsä sijainti sekä 
kieltää häntä käyttämästä, nostamasta tai 
siirtämästä kyseisellä tilillä olevia varoja 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetun 
summan edestä.

Or. it

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakiessaan eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä kantajan on 
ilmoitettava, onko hän jättänyt jollekin 
toiselle tuomioistuimelle eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä tai 
kansallisen lainsäädännön mukaista 
vastaavaa turvaamistoimenpidettä 

1. Hakiessaan eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä kantajan on 
ilmoitettava, onko hän jättänyt jollekin 
toiselle tuomioistuimelle eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä tai 
kansallisen lainsäädännön mukaista 
vastaavaa turvaamistoimenpidettä 
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koskevan hakemuksen samaa vastaajaa 
vastaan ja saman vaatimuksen 
turvaamiseksi. 

koskevan hakemuksen samaa vastaajaa 
vastaan ja saman vaatimuksen 
turvaamiseksi. Kantaja ilmoittaa 
mahdollisista aiemmista eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä koskevista 
hakemuksista, jotka on hylätty.

Or. it

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kantajan on ilmoitettava sille 
tuomioistuimelle, joka käsittelee 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevaa hakemusta, 
kaikista muista eurooppalaisista tilivarojen 
turvaamismääräyksistä tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisista 
turvaamistoimenpiteistä, jotka on annettu 
tai määrätty 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen nojalla. Tällöin tuomioistuin 
tai määräyksen antava viranomainen voi 
kieltäytyä antamasta uutta määräystä, jos 
se katsoo, että määrätyillä toimenpiteillä 
turvataan jo kantajan edut riittävällä 
tavalla. 

2. Kantajan on ilmoitettava sille 
tuomioistuimelle, joka käsittelee 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevaa hakemusta, 
kaikista muista eurooppalaisista tilivarojen 
turvaamismääräyksistä tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisista 
turvaamistoimenpiteistä, jotka on annettu 
tai määrätty 1 kohdassa tarkoitetun 
hakemuksen nojalla. Tällöin tuomioistuin 
tai määräyksen antava viranomainen voi 
kieltäytyä antamasta uutta määräystä, jos 
se katsoo, että määrätyillä toimenpiteillä 
turvataan jo kantajan edut riittävällä 
tavalla. Kantaja ilmoittaa 
tuomioistuimelle mahdollisista aiemmista 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevista 
hakemuksista, jotka on hylätty.

Or. it

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tuomioistuinten välinen viestintä ja Poistetaan.
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yhteistyö
1. Jos jonkin jäsenvaltion 
tuomioistuimissa on käsiteltävänä 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskeva hakemus ja 
toisen jäsenvaltion tuomioistuimissa on 
nostettu kanne pääasiassa, tuomioistuimet 
voivat tehdä keskenään yhteistyötä 
varmistaakseen pääasiaa koskevan 
oikeudenkäynnin ja eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä koskevan 
käsittelyn asianmukaisen koordinoinnin. 
2. Tuomioistuin, joka käsittelee 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä koskevaa hakemusta, 
voi pyytää 1 kohdassa tarkoitetulta toiselta 
tuomioistuimelta tietoja kaikista asian 
kannalta olennaisista seikoista tai 
tuomioistuin voi pyytää kantajaa 
hankkimaan nämä tiedot, kuten onko 
olemassa riski, että kantaja saattaa 
hävittää varoja, tai onko pääasiaa 
käsittelevä tuomioistuin kieltäytynyt 
määräämästä vastaavaa toimenpidettä. 
Tietoja voidaan pyytää suoraan tai 
päätöksellä 2001/470/EY perustetun 
siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan 
oikeudellisen verkoston 
yhteysviranomaisten välityksellä.

Or. it

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos varat, jotka ovat 1 kohdassa 
tarkoitetulla eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä nimetyllä tilillä, 
koostuvat rahoitusvälineistä, niiden arvo 
määritetään turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä sovellettavan 

Poistetaan.
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asianmukaisen markkinakurssin 
perusteella. 

Or. it

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tilillä olevat varat eivät ole 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetussa 
valuutassa, pankin on muutettava määrä 
käyttäen turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä voimassa olevaa virallista 
vaihtokurssia. 

4. Jos tilillä olevat varat eivät ole 
eurooppalaisessa tilivarojen 
turvaamismääräyksessä ilmoitetussa 
valuutassa, pankin on muutettava määrä 
käyttäen virallista vaihtokurssia, jota 
sovelletaan turvaamismääräyksen 
toteutuspäivänä siinä jäsenvaltiossa, jossa 
tili sijaitsee. 

Or. it

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankki voi toimittaa ilmoituksensa 
suojattua sähköistä viestintäkeinoa 
käyttäen. 

3. Pankki voi toimittaa ilmoituksensa 
direktiivin 95/46/EY 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti suojattua sähköistä 
viestintäkeinoa käyttäen. 

Or. it
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos eurooppalainen tilivarojen 
turvaamismääräys koskee useita 
vastaajan tilejä samassa pankissa, pankki 
toteuttaa määräyksen vain siinä 
ilmoitettuun määrään saakka. 

1. Pankki toteuttaa määräyksen vain siinä 
ilmoitettuun määrään saakka. Jos 
vastaajalla on useita tilejä samassa 
pankissa, pankki pidättää niillä olevat 
varat oikeellisuuden ja vilpittömyyden 
periaatteita noudattaen, jotta vastaajalle 
koituva vahinko olisi mahdollisimman 
pieni.

Or. it

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankilla on oikeus pyytää 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen tai 17 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
määräyksen toteuttamisesta aiheutuvien 
kustannusten maksamista tai korvaamista
vain, jos sillä on oikeus tällaiseen 
maksuun tai korvaukseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisten vaikutuksiltaan 
vastaavien määräysten osalta. 

1. Pankilla on oikeus pyytää 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen tai 17 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
määräyksen toteuttamisesta aiheutuvien 
kustannusten maksamista tai korvaamista.

Or. it
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 48 artiklan mukaisesti, onko 
pankeilla oikeus periä takaisin niille 
aiheutuneet kustannukset ja jos on, 
2 kohdassa tarkoitetun maksun määrä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kolmansilla on oikeus vastustaa 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä joko
alkuperäjäsenvaltion tai 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
tuomioistuimissa siltä osin kuin määräys 
tai sen täytäntöönpano vahingoittaa 
kolmansien etuja.

Kolmansilla on oikeus vastustaa 
eurooppalaista tilivarojen 
turvaamismääräystä alkuperäjäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä 
tuomioistuimessa.

Or. it

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Kolmansilla on oikeus vastustaa 
eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen täytäntöönpanoa 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä 
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tuomioistuimessa.

Or. it
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Tällä hetkellä Euroopan unionissa käytetään erilaisia välineitä, joilla pyritään helpottamaan 
maksamatta jääneiden saatavien perintää. Niitä ovat esimerkiksi eurooppalainen vähäisiin 
vaatimuksiin sovellettava menettely, eurooppalainen maksamismääräysmenettely ja 
riidattomia vaateita koskeva eurooppalainen maksusuoritusmääräys. Vaikka rajat ylittävien 
velkojen perintää koskevien tuomioiden tunnustaminen on kyseisten välineiden ansiosta 
helpottunut, siirtymätoimenpiteiden alalla on vielä paljon tehtävää. 

Arvioiden mukaan eurooppalaiset yritykset menettävät joka vuosi noin 2,6 prosenttia 
liikevaihdostaan maksamatta jääneiden saatavien vuoksi. Velkojen perintää koskevien 
kansallisten säännösten pirstaleisuuden johdosta velallinen voikin helposti siirtää rahansa 
yhdessä jäsenvaltiossa sijaitsevalta pankkitililtä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
pankkitilille. 

Kuten Euroopan komission ehdotuksen perusteluosassa1 todetaan, nykytilanteen neljä suurinta 
ongelmaa ovat seuraavat:

 Edellytykset, joita sovelletaan tilivarojen turvaamista koskevien määräysten antamiseen, 
vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden kesken2.

 Useissa jäsenvaltioissa ei ole mahdollisuutta saada tietoja velallisen pankkitilin 
sijainnista.

 Tilivarojen turvaamismääräyksen hankkimisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuu yleensä 
enemmän kustannuksia valtioiden rajat ylittävässä tilanteessa kuin jäsenvaltion sisällä.

 Kansallisten täytäntöönpanojärjestelmien eroavuudet ja hitaus muodostavat vakavan 
ongelman velkojille.

Edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi asetusehdotuksessa esitetään uuden 
oikeudellisen tilivarojen turvaamisvälineen eli eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen käyttöönottoa. Velkoja voisi hyödyntää kyseistä välinettä kansallisten 
järjestelmien sijasta. Komission arvion mukaan yritykset voisivat periä ehdotetun 
toimenpiteen avulla takaisin jopa 600 miljoonan euron arvosta maksamatta jääneitä 
saataviaan3.

                                               
1 Katso asetusehdotuksen perusteluosa (COM(2011)0445, s. 3).
2 Tilivarojen turvaamista koskeva määräys ei ole "universaali" käsite unionin oikeusjärjestelmässä. Eri 
oikeusjärjestelmissä on pikemminkin sovellettu erilaisia siirtymätoimenpiteitä, jotka voivat olla yleisiä 
toimenpiteitä, kuten kehotuksia (Irlanti) tai määräyksiä (Tanska), tai erityisiä välineitä, kuten 
ulosmittausmääräys (Garnishment Order) (Malta). Katso tähän liittyen CSES-tutkimuskeskuksen Euroopan 
komission toimeksiannosta laatima ja vuonna 2011 julkaisema tilivarojen turvaamismääräystä koskevien 
kansallisten menettelyjen vertaileva analyysi: "Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal 
on the Attachment of Bank Accounts" (s. 70–85).
3 Katso komission asetusehdotusta koskeva vaikutustenarviointi (s. 35), joka on saatavilla osoitteessa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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2. Esittelijän kanta

2.1. Soveltamisala

Esittelijä kannattaa oikeudellista johdonmukaisuutta, jota komissio soveltaa tiettyjen osa-
alueiden sulkemiseen asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotuksen ulkopuolelle 
on siis suljettu pääasiassa samat osa-alueet kuin Bryssel I -asetuksessa, eli perheoikeus, 
sosiaalilainsäädäntö ja välimiesmenettely.

Esittelijä ehdottaa lisäksi, että asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan 
aviovarallisuussuhteet ja perintöasiat (katso tarkistus 8). Esittelijän mielestä niin laaja 
soveltamisala edellyttäisi erityistä vaikutustenarviointia. Kyseiset osa-alueet eivät myöskään 
näytä sisältyvän ehdotuksen tärkeimpiin tavoitteisiin, sillä komission mukaan ehdotuksen 
tavoitteena on auttaa perimään rajat ylittäviä saatavia ja tehostaa siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa rajatylittävissä riita-asioissa1. 

2.2. Määritelmät

Esittelijä haluaa rajoittaa asetuksen soveltamisalaa ja pitää tarpeellisena selventää ja 
yksinkertaistaa asetusehdotuksen määritelmää sellaisista "asioista, joiden vaikutukset 
ulottuvat rajojen yli". Käsite "rajatylittävä riita-asia" on määriteltävä asianmukaisesti. Tätä 
silmällä pitäen esittelijä ehdottaa, että rajatylittäviä vaikutuksia koskevia perusteita 
tiukennettaisiin "kääntämällä asetuksen sisältyvä olettama päälaelleen". Tämän seurauksena 
tapaukseen liittyisi rajatylittäviä vaikutuksia vain siinä tapauksessa, että velallisen kotipaikka 
ja/tai määräyksellä turvattavat pankkitilit sijaitsevat muussa jäsenvaltiossa kuin tuomioistuin, 
joka käsittelee eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä (katso tarkistus 9). 

Esittelijän mukaan "pankkitilin" määritelmään ei ole tarpeen sisällyttää "rahoitusvälineitä" 
sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdassa 
(katso tarkistukset 11, 12 ja 142). Kyseiset välineet kattavat esimerkiksi arvopaperit, 
rahamarkkinavälineet, yhteissijoituspalveluyritysten osuudet, optiosopimukset sekä 
luottoriskinvaihtosopimukset. Esittelijän mielestä rahoitusvälineiden jäädyttämiseen 
varmuuden vuoksi liittyy toisenlaisia uhkia kuin perinteisten talletustilien jäädyttämiseen. 
Rahoitusvälineiden arvo nimittäin vaihtelee markkinakurssin heilahtelun mukaan. Näin ollen 
rahoitusvälineiden sisällyttämisellä turvaamismääräyksen soveltamisalaan voisi olla kielteisiä 
vaikutuksia niin velallisen kuin velkojan kannalta. 

Esittelijä on sitä mieltä, että ehdotuksen 4 artiklan 7 kohtaan sisältyvää "vaatimuksen" 
määritelmää olisi laajennettava ja täsmennettävä. Maksu- ja takaisinmaksuvaatimusten 
mainitseminen helpottaisi esitetyn vaatimuksen perusteltavuuden arviointia sekä auttaisi 
välttämään sen vaatimuksen luonnetta koskevat tulkintaerot, jonka perusteella tuomari antaa 
eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen (katso tarkistus 15).

                                               
1 Komission asetusehdotuksen perustelut, COM(2011)0445, s. 4.
2 Asiasta esitetyn tarkistuksen mukaisesti esittelijä ehdottaa, että asetusehdotuksesta poistetaan 26 artiklan 
3 kohta, jossa säädetään eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen soveltamisesta rahoitusvälineisiin 
(katso tarkistus 48). 
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Ehdotuksen oikeusvarmuuden parantamiseksi esittelijä pitää myös tarpeellisena selventää 
pankkien määritelmää siten, että luottolaitokset ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset 
erotetaan toisistaan (katso tarkistus 10).

2.3 Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva menettely

 Yksipuolinen menettely (ex parte)
Jotta väline olisi mahdollisimman tehokas, asetusehdotuksessa säädetään yllätyksellisyyden 
varmistamisesta eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpanossa. 
Tavoitteena on estää velallista nostamasta tai siirtämästä varoja, jotka ovat jossain muussa 
jäsenvaltiossa kuin menettelyä koskevassa jäsenvaltiossa sijaitsevilla tileillä. Tätä varten 
eurooppalaista menettelyä voidaan soveltaa jo ennen kuin täytäntöönpanoasiakirja annetaan 
siinä jäsenvaltiossa, jossa velallinen sijaitsee1. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys 
voidaan antaa myös yksipuolista menettelyä noudattaen eli ilman, että velallista kuullaan 
ensin2.

Toimenpiteen yllätyksellisyys on tärkeää säilyttää soveltamalla eurooppalaisen tilivarojen 
turvaamismääräyksen antamisessa yksipuolista menettelyä. Esittelijä kuitenkin katsoo, että 
kyseisen säännöksen sisältöä on syytä tarkastella uudelleen velallisen ja velkojan oikeuksien 
tasapainottamiseksi. Vaikuttaa nimittäin siltä, että ehdotus suosii liikaa kantajaa eikä anna 
riittäviä takeita sen lieventämiseksi, että eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys onkin 
tarpeettoman tiukka. 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä pitää toivottavana sellaisen säännöksen 
käyttöönottoa, jossa asiaa käsittelevällä tuomioistuimella on asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa mahdollisuus pyytää vastaajaa antamaan lisätietoja3, joiden perusteella se 
voi tehdä tarkemman arvion hakemuksen perusteltavuudesta (katso tarkistukset 3 ja 24).

 Edellytykset turvaamismääräyksen antamiselle

Esittelijä katsoo, että eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antamisehtoja on 
täsmennettävä ja tiukennettava, jotta velallisen ja velkojan oikeudet olisivat tasapainossa 
keskenään4. Näin ollen eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen hakemista koskevat 
ehdot määritellään kattavammin tätä asiaa koskevan artiklan 1 kohdan b alakohtaan esitetyssä 
tarkistuksessa. Esitettyjen tarkistusten mukaan eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä 
voi hakea kuka tahansa henkilö, joka on vaarassa menettää lainasaatavansa joko kokonaan tai 
osittain (katso tarkistukset 1 ja 20). Samalla lainasaatavia koskevaa oikeutta on tiukennettu: 
tarkistuksissa on otettu käyttöön "riittävyyden" peruste velkojan vaatimusta koskevien 
todisteiden (katso tarkistus 19) sekä "konkreettisuuden" ja "todennäköisyyden" perusteet 
lainasaatavien menettämisen osalta (katso tarkistukset 1 ja 20). 

                                               
1 5 artikla (Sovellettavuus)
2 10 artikla (Yksipuolinen menettely (ex parte))
3 Kontradiktorinen periaate on yksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten perusperiaatteista.
4 Katso asetusehdotuksen 7 artikla.
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 Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus

Esittelijä ehdottaa, että velalliselta vaadittaisiin eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä 
koskevassa hakemuksessa kattavampia ja täsmällisempiä tietoja (katso tarkistukset 21, 23, 32, 
33 ja 35). Saman ajatuksen mukaisesti muissa tarkistuksissa esitetään, että velkojan pitäisi 
liittää eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevaan hakemukseen ilmoitus siitä, 
että hakemuksessa annetut tiedot ovat todenperäisiä ja että väärien tai epätäydellisten tietojen 
tahallisesta antamisesta voidaan määrätä oikeudellisia seuraamuksia sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jossa turvaamismääräystä haetaan (katso tarkistukset 22 ja 34).

 Todistuskeinot

Esittelijän mielestä menettelyssä hyväksyttäviä todistuskeinoja koskevia perusteita on tarpeen 
täsmentää ja tiukentaa. Esittelijän mukaan ei ole kuitenkaan tarpeen edellyttää todistajien tai 
asiantuntijoiden antamia kirjallisia lausumia. Käsitteen "asiantuntija" nimittäin vaihtelee eri 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin sisältyvissä säännöksissä, mikä voi johtaa väärien 
todistajanlausuntojen antamiseen. Tästä syystä esittelijä katsoo, että todisteiden 
keruumenetelmistä on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä (katso tarkistus 25). Lisäksi 
hän ehdottaa, että ehdotustekstistä poistetaan mahdollisuus käyttää asiantuntijoiden lausumia 
(katso tarkistukset 25 ja 26).

 Velkojan vastuu

Jotta eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä käytettäisiin "vastuullisesti", velkoja 
pitäisi esittelijän mielestä velvoittaa korvaamaan kantajalle eurooppalaisesta tilivarojen 
turvaamismääräyksestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot, jos turvaamismääräys perutaan tai 
sitä muutetaan, jos turvaamismääräyksen täytäntöönpano keskeytetään tai jos 
turvaamismääräystä koskevan hakemuksen käsittelyssä todetaan, että vaatimus on perusteeton 
(katso tarkistukset 5 ja 29). Esittelijä ehdottaa myös, että velkojalta pitäisi vaatia pakollinen 
vakuustalletus tai muu riittävä vakuus, jolla eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen 
täytäntöönpanosta mahdollisesti koituvat vahingot maksetaan velalliselle siinä tapauksessa, 
että määräys kumotaan myöhemmin (katso tarkistukset 4, 27 ja 28). 

2.4. Tilitiedot ja menettelystä koituvat kustannukset

Esittelijä katsoo, että asetusehdotuksen 16 artiklan iii ja iv alakohdassa tarkoitetut tiedot, eli 
syntymäaika, henkilötunnus tai passin numero tai oikeushenkilön tunnus kaupparekisterissä, 
on aina ilmoitettava velallisen pankkitilin tunnistamisessa tarvittavan tiedon tason 
parantamiseksi. Tämä parantaa samalla myös velallisen oikeuksien suojatasoa (katso 
tarkistukset 36, 37, 38 ja 39). Tällaisen säännöksen avulla velallisen tilit voidaan tunnistaa 
nopeammin ja varmemmin. 

Asetusehdotuksen 17 artiklan säännösten osalta esittelijä ehdottaa Euroopan 
tietosuojavaltuutetun antaman lausunnon1 huomioon ottamiseksi ja epäolennaisten tietojen 
antamisen ja pankkisalaisuuksien paljastumisen estämiseksi, että mahdollisuus pyytää ja 
saada vastaajan tilitietoja rajoitetaan koskemaan vain sellaisia tietoja, joita todella tarvitaan 
                                               
1 Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, Euroopan unionin virallinen lehti C 373/4 (21.12.2011).



PR\892675FI.doc 35/35 PE483.539v01-00

FI

vastaajan tilien tunnistamisessa (katso tarkistukset 40 ja 50). Lisäksi hän esittää, että 
pyydettyjen tietojen on oltava täsmällisempiä (katso tarkistus 41). Esittelijän mukaan 
toimivaltaisen tuomioistuimen käytössä olevia tiedonsaantimenetelmiä pitäisi myös täydentää 
siten, että kyseisellä tuomioistuimella on mahdollisuus velvoittaa vastaaja ilmoittamaan tilinsä 
sijainti sekä kieltää tätä käyttämästä, nostamasta tai siirtämästä tilillä olevia varoja velkaa 
vastaavan ja eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksessä ilmoitetun summan arvosta 
(katso tarkistukset 6 ja 44).

Komission ehdotuksen mukaan sellaisten kustannusten maksamisesta tai korvaamisesta, joita 
pankeille aiheutuu eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, on 
säädettävä kansallisessa lainsäädännössä (30 artiklan 1 kohta). Kansallisten oikeusjärjestysten 
erilaisuuden vuoksi tämänkaltainen säännös saattaisi kuitenkin olla joidenkin pankkien 
kannalta syrjivä, jos kyseinen korvaus ei koske niitä. Ehdotetun menettelyn toteuttaminen 
edellyttää kiistatta henkilö- ja talousresursseja, joiden kustannuksia ei voida jättää 
huomioimatta, sillä menettelyssä ei ajeta yleistä etua vaan yksittäisten henkilöiden etua. Näin 
ollen esittelijä katsoo, että 30 artiklassa on viitattava selkeisiin ja yhdenmukaisiin säännöksiin 
siitä, miten eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta pankeille 
koituvat kulut maksetaan (katso tarkistus 52).


