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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta 
gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0445),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2, leden a, e och f i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0211/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I villkoren för utfärdande av 
förelägganden om bevarande av 
bankkontotillgångar bör det finnas en 
lämplig balans mellan fordringsägares 
intresse av att erhålla ett föreläggande där 
så behövs och gäldenärers intresse av att 
undvika missbruk av föreläggandena. Om 
det rör sig om en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande som en fordringsägare 
inger innan han erhållit en exekutionstitel 

(12) I villkoren för utfärdande av 
förelägganden om bevarande av 
bankkontotillgångar bör det finnas en 
lämplig balans mellan fordringsägares 
intresse av att erhålla ett föreläggande där 
så behövs och gäldenärers intresse av att 
undvika missbruk av föreläggandena. Om 
det rör sig om en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande som en fordringsägare 
inger innan han erhållit en exekutionstitel 
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mot gäldenären som är verkställbar i den 
medlemsstat dennes bankkonto befinner 
sig, måste domstolen följaktligen vara 
övertygad om att fordringsägarens fordran
på gäldenären är välgrundad och om att 
det troligtvis inte kommer att gå att 
verkställa en tillkommande exekutionstitel 
mot gäldenären om det inte utfärdas ett 
föreläggande eller att det troligtvis kommer 
att bli betydligt svårare att göra detta i så 
fall.

mot gäldenären som är verkställbar i den 
medlemsstat dennes bankkonto befinner 
sig, måste domstolen följaktligen vara 
övertygad om att fordringsägarens fordran
är legitim och om att det finns en konkret 
risk för att fordringsägarens fordran helt 
eller delvis åsidosätts och att det troligtvis 
inte kommer att gå att verkställa en 
tillkommande exekutionstitel mot 
gäldenären om det inte utfärdas ett 
föreläggande eller att det troligtvis kommer 
att bli betydligt svårare att göra detta i så 
fall. Därför är det nödvändigt att 
fordringsägaren lägger fram relevanta, 
med tillräcklig bevisning styrkta uppgifter 
som övertygar domstolen om grunden för 
fordran.

Or. it

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I syfte att bevara föreläggandets 
överraskningseffekt bör gäldenären inte 
underrättas om fordringsägarens ansökan 
om ett föreläggande före utfärdandet av 
detta, höras före utfärdandet eller 
underrättas om föreläggandet innan banken 
har genomfört det. Gäldenären bör 
emellertid ha möjlighet att bestrida 
föreläggandet omedelbart efter 
genomförandet av detta.

(13) I syfte att bevara föreläggandets 
överraskningseffekt bör gäldenären 
företrädesvis inte underrättas om 
fordringsägarens ansökan om ett 
föreläggande före utfärdandet av detta och 
inte höras före utfärdandet eller underrättas 
om föreläggandet innan banken har 
genomfört det. Gäldenären bör emellertid 
ha möjlighet att bestrida föreläggandet 
omedelbart efter genomförandet av detta.

Or. it

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att garantera större 
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rättssäkerhet är det lämpligt att se till att 
den domstol till vilken ansökan om 
föreläggande av bevarande har lämnats in 
kan höra gäldenären om den anser att det 
är nödvändigt för att komma fram till ett 
slutgiltigt beslut. I syfte att behålla 
överraskningseffekten av föreläggandet är 
det lämpligt att se till att domstolens 
möjlighet att höra gäldenären begränsas 
till undantagsfall.

Or. it

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Denna förordning bör omfatta 
tillräckliga garantier mot missbruk av 
föreläggandet. I synnerhet bör, om inte 
fordringsägaren redan har erhållit en 
exekutionstitel som är verkställbar i 
verkställighetsmedlemsstaten, den domstol 
som behandlar en ansökan om utfärdande 
av ett föreläggande kunna kräva att 
fordringsägaren ställer en säkerhet för att 
trygga kompensation för sådan skada som 
gäldenären kan vållas till följd av ett 
oberättigat föreläggande.

Or. it
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Det är nödvändigt att den aktuella 
förordningen föreskriver att käranden är 
ansvarig gentemot svaranden för sådan 
skada som den sistnämnda kan vållas till 
följd av förfaranden som senare visar sig 
sakna grund. De förhållanden under vilka 
en fordringsägare ska vara skyldig att 
kompensera en gäldenär för sådan skada 
bör regleras enligt nationell rätt.
Kompensationen för sådan skada bör 
åtminstone omfatta utebliven förtjänst 
och de kostnader som uppstod under 
förfarandet.

Or. it

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Med tanke på att det för närvarande är 
svårt för fordringsägare att få information
om gäldenärers bankkonton från offentliga 
eller privata källor i ett gränsöverskridande 
sammanhang bör det på grundval av denna 
förordning fastläggas en metod som gör det 
möjligt för den behöriga myndigheten i 
verkställighetsmedlemsstaten att inhämta 
information om gäldenärens bankkonton, 
antingen genom att bankerna görs 
skyldiga att avslöja huruvida gäldenären 
har ett bankkonto hos dem eller genom att 
den behöriga myndigheten ges tillträde till 
den erforderliga informationen där 
offentliga myndigheter eller förvaltningar 
förfogar över denna i register eller på annat 
sätt.

(16) Med tanke på att det för närvarande är 
svårt för fordringsägare att få information
om gäldenärers bankkonton från offentliga 
eller privata källor i ett gränsöverskridande 
sammanhang bör det på grundval av denna 
förordning fastläggas en metod som gör det 
möjligt för den behöriga myndigheten i 
verkställighetsmedlemsstaten att inhämta 
den information som behövs för att 
identifiera gäldenärens bankkonton.
Medlemsstaterna ställer denna mekanism 
till förfogande i enlighet med nationell 
rätt och den kan omfatta ett krav på att 
bankerna ska avslöja huruvida gäldenären 
har ett bankkonto hos dem eller att den 
behöriga myndigheten ges tillträde till den 
erforderliga informationen där offentliga 
myndigheter eller förvaltningar förfogar 
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över denna i register eller på annat sätt
eller ett krav på att gäldenären ska avslöja 
var denne har sitt konto, tillsammans med 
ett förbud mot att göra sig av med, ta ut 
eller överföra tillgångar på kontot upp till 
ett värde som motsvarar det belopp som 
det europeiska föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar uppgår 
till.

Or. it

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det europeiska föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar ska vara 
tillgängligt för fordringsägaren som ett 
alternativ till de befintliga 
säkerhetsåtgärderna i medlemsstaterna.

2. Det europeiska föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar ska vara 
tillgängligt för fordringsägaren som ett 
alternativ till de befintliga 
säkerhetsåtgärderna i enlighet med 
nationell rätt i medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Denna förordning ska tillämpas på mål 
om makars förmögenhetsförhållanden, 
om förmögenhetsrättsliga verkningar av 
registrerade partnerskap och om arv, ifall 
unionslagstiftning om domstols 
behörighet och tillämplig lag i sådana mål 
och om erkännande och verkställighet av 
domar i sådana mål tillämpas.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 9

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 
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.

Vid tillämpning av denna förordning ska 
ett mål eller ärende anses ha 
gränsöverskridande följder om gäldenären 
har sin hemvist och/eller bankkontot eller 
bankkontona som ska bevaras genom 
föreläggande finns i en annan 
medlemsstat än den där den anmodande 
domstolen har utfärdat ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 10

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: a) ett kreditinstitut i den mening 
som avses i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut1,
b) ett institut för elektroniska pengar i den 
mening som avses i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/110/EG av den 
16 september 2009 om rätten att starta 
och driva affärsverksamhet i institut för 
elektroniska pengar2,
________
1EUT L 177, 30.6.2006, s. 1
2EUT L 267, 10.10, 2006, s. 7.

Or. it
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. finansiella instrument: sådana 
instrument som avses i artikel 4.1 led 17 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. tillgångar: betalningsmedel eller 
finansiella instrument,

5. tillgångar: betalningsmedel,

Or. it

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) för ett bankkonto för betalningsmedel,
den medlemsstat som anges i det 
internationella bankkontonumret (IBAN) 
för kontot,

a) den medlemsstat som anges i det 
internationella bankkontonumret (IBAN) 
för kontot,

Or. it

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för ett bankkonto för finansiella utgår
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instrument, den medlemsstat där den 
bank som för kontot har sin vanliga 
vistelseort enligt artikel 19 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008,

Or. it

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. fordran: en fordran som avser betalning 
av ett bestämt eller bestämbart 
penningbelopp,

7. fordran: en fordran som är likvid och 
förfallen till betalning och som avser 
betalning av ett bestämt eller bestämbart 
penningbelopp,

Or. it

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar ska 
utfärdas av en domstol.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 17

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 

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.
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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.

Or. it

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan hinder av vad som sägs i 
punkterna 2 och 3 ska domstolen i den 
medlemsstat där gäldenären ha sin 
vistelseort ha behörigheten att utfärda ett 
föreläggande avseende en fordran som 
härrör från en för gäldenären avtalsenlig 
skyldighet, i egenskap av konsument och 
för ett icke-kommersiellt ändamål eller ett 
ändamål som inte hänger samman med 
gäldenärens yrkesverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar ska 
utfärdas – för hela det begärda beloppet 
eller en del av detta – i fall där käranden 
lägger fram relevanta, med tillräcklig 
bevisning styrkta uppgifter som övertygar 
domstolen om

1. Ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar ska 
utfärdas – för hela det begärda beloppet 
eller en del av detta – i fall där käranden 
lägger fram tillräcklig bevisning som 
övertygar domstolen om

Or. it
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att det troligtvis inte kommer att gå att 
verkställa en befintlig eller tillkommande 
exekutionstitel mot svaranden om det inte 
utfärdas ett föreläggande eller att det 
troligtvis kommer att bli betydligt svårare 
att göra detta i så fall, bl.a. för att det 
finns en risk för att svaranden avlägsnar 
tillgångar från det eller de bankkonton på 
vilka tillgångar ska bevaras genom 
föreläggandet och gör sig av med eller 
döljer dessa.

b) att det finns en konkret risk för att 
kärandens fordran helt eller delvis kan 
åsidosättas om det inte utfärdas ett
föreläggande.

Or. it

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Svarandens namn och adress och i 
förekommande fall svarandens ombuds 
namn och adress.

b) Svarandens och i förekommande fall 
svarandens ombuds namn, adress, 
födelsedatum och kontaktuppgifter eller 
passnummer.

Or. it

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led k (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) En förklaring om att de uppgifter som 
käranden har tagit upp i ansökan om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar är riktiga och 
fullständiga och att han eller hon känner 
till de juridiska konsekvenserna av att 
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lämna in avsiktligt felaktiga och 
ofullständiga uppgifter enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
ansökan lämnas in.

Or. it

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökan får inges med vilket 
kommunikationsmedel som helst, även ett 
elektroniskt.

4. Ansökan och, i de fall det är 
nödvändigt, dithörande dokumentation får 
inges med vilket kommunikationsmedel 
som helst, även ett elektroniskt.

Or. it

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall kan den domstol till 
vilken ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges begära att höra 
gäldenären om den anser att det är 
nödvändigt för att kunna fatta ett 
slutgiltigt beslut.

Or. it

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den behöriga domstolen anser att 
den inte kan utfärda ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 

1. Domstolen tillämpar den lämpligaste 
metoden för att samla in bevis i enlighet 
med nationell rätt.



PE483.539v01-00 16/32 PR\892675SV.doc

SV

bankkontotillgångar utan ytterligare 
bevisning, får den godta sådan bevisning i 
form av skriftliga framställningar från 
vittnen eller experter.

Or. it

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Domstolen ska godta muntligt 
vittnesmål endast när den anser det 
nödvändigt. Om käranden, ett vittne eller 
en expert inte har sin hemvist på den plats 
där den behöriga domstolen befinner sig, 
ska domstolen godta bevisning som 
tillhandahålls med hjälp av 
videokonferensteknik eller annan 
kommunikationsteknik, där sådan teknik är 
tillgänglig.

2. Domstolen ska godta muntligt 
vittnesmål endast när den anser det 
nödvändigt, även vittnesmål som 
tillhandahålls med hjälp av 
videokonferensteknik eller annan 
kommunikationsteknik, där sådan teknik är 
tillgänglig.

Or. it

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Innan domstolen utfärdar ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar ska den kräva att 
käranden ställer en säkerhet eller avger en
tillräcklig garanti för att trygga 
kompensation för sådan skada som 
svaranden kan vållas, i den mån käranden 
är skyldig att kompensera sådan skada 
enligt artikel 12a.

Or. it



PR\892675SV.doc 17/32 PE483.539v01-00

SV

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga domstolen får undanta 
käranden från kravet på att deponera en 
säkerhet eller garanti i enlighet med 
första stycket i de fall den anser att denna 
åtgärd är överflödig, framför allt med 
hänsyn till fordringsägarens ekonomiska 
situation.

Or. it

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Kärandens ansvar

1. Käranden är ansvarig gentemot 
svaranden för all skada som uppstår på 
grund av ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar om 
föreläggandet ogiltigförklaras eller 
ändras, om verkställandet av 
föreläggandet avbryts eller om 
omprövningen, av ärendet i sak, visar sig 
sakna grund.
2. Domstolen i den medlemsstat där 
föreläggandet har ogiltigförklarats eller 
ändrats är ansvarig för att fastställa 
skadan i enlighet med punkt 1.

Or. it
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I fall enligt artikel 5.2 där käranden har 
erhållit en dom eller en inför domstol 
ingången förlikning får käranden i det 
berörda fallet begära att den domstol som 
utfärdade domen eller förlikningen även
utfärdar ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar.

1. I fall enligt artikel 5.2 har den domstol 
som utfärdade domen eller förlikningen 
även behörighet att utfärda ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I fall där käranden har erhållit en 
officiell handling får käranden i det 
berörda fallet begära att den behöriga 
myndighet i den medlemsstat där 
handlingen upprättades som medlemstaten 
i fråga utsett för det ändamålet även 
utfärdar ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar.

2. I de fall där käranden har erhållit en 
officiell handling har den behöriga 
myndighet i den medlemsstat där 
handlingen upprättades behörighet att
utfärda ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar för den 
fordran som anges i den officiella 
handlingen.

Or. it

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Svarandens namn och adress och i 
förekommande fall svarandens ombuds 
namn och adress.

b) Svarandens och i förekommande fall
svarandens ombuds namn, adress, 
födelsedatum och kontaktuppgifter eller 
passnummer.

Or. it
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Information om 
bankkontot/bankkontona enligt artikel 16, 
om det inte görs en framställning om 
inhämtande av bankkontoinformation 
enligt artikel 17.

d) Information om 
bankkontot/bankkontona enligt artikel 16,
inbegripet namnet på och adressen till 
den bank där gäldenären har ett eller 
flera bankkonton, om det inte görs en 
framställning om inhämtande av 
bankkontoinformation enligt artikel 17.

Or. it

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En förklaring om att de uppgifter som 
käranden har tagit upp i ansökan om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar är riktiga och 
fullständiga och att han eller hon känner 
till de juridiska konsekvenserna av att 
lämna in avsiktligt felaktiga och 
ofullständiga uppgifter enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
ansökan lämnas in.

Or. it

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökan får inges med vilket 
kommunikationsmedel som helst, även ett 
elektroniskt.

3. Ansökan och, i de fall det är 
nödvändigt, dithörande dokumentation får 
inges med vilket kommunikationsmedel 
som helst, även ett elektroniskt.
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Or. it

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 16 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Svarandens fullständiga namn, a) Om svaranden är en fysisk person,
hans eller hennes fullständiga namn,
födelsedatum, nationella 
identifikationsnummer eller passnummer,

Or. it

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 16 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Om svaranden är en juridisk person, 
vederbörandes nummer i 
företagsregistret,

Or. it

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) om svaranden är en fysisk person, 
svarandens födelsedatum, nationella 
identifikationsnummer eller passnummer, 
eller

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 16 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Om svaranden är en juridisk person, 
vederbörandes nummer i 
företagsregistret.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om käranden inte förfogar över all 
bankkontoinformation som krävs enligt 
artikel 16, får han eller hon göra en 
framställning om att den behöriga 
myndigheten i 
verkställighetsmedlemsstaten ska inhämta 
den information som behövs. En sådan 
framställning ska göras i ansökan om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

1. Om käranden inte förfogar över all 
bankkontoinformation som krävs enligt 
artikel 16, får han eller hon göra en 
framställning om att den behöriga 
myndigheten i 
verkställighetsmedlemsstaten ska inhämta 
den information som behövs för att 
identifiera gäldenärens bankkonto eller 
bankkonton. En sådan framställning ska 
göras i ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska innehålla all information 
som är tillgänglig för käranden om 
svaranden och dennes bankkonton.

2. Ansökan ska innehålla all information 
som är tillgänglig för käranden om 
svaranden och dennes bankkonton.
Käranden ska ange i vilken medlemsstat 
gäldenären har det bankkonto eller de 
bankkonton som föreläggandet gäller och 
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ge en tillräcklig motivering för sin 
ansökan.

Or. it

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den metod för inhämtande av 
information enligt nationell rätt som 
medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om enligt artikel 48 ska 
vara en av följande:

5. För att inhämta den information som 
behövs för att identifiera gäldenärens 
bankkonto eller bankkonton ställer 
medlemsstaterna, enligt nationell rätt, till 
förfogande en av följande metoder:

Or. it

Ändringsförslag 43

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Möjlighet att kräva att svaranden ska 
avslöja var kontot finns, tillsammans med 
ett förbud mot att göra sig av med, ta ut 
eller överföra tillgångar på kontot upp till 
ett värde som motsvarar det belopp som 
det europeiska föreläggandet om 
bevarande av bankkontotillgångar uppgår 
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till.

Or. it

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Käranden ska när han ansöker om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar ange huruvida han har 
ingivit en ansökan om ett sådant 
föreläggande – eller om en säkerhetsåtgärd 
med motsvarande verkan enligt nationell 
rätt – mot samma svarande till någon annan 
domstol i avsikt att säkra samma fordran.

1. Käranden ska när han ansöker om ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar ange huruvida han har 
ingivit en ansökan om ett sådant 
föreläggande – eller om en säkerhetsåtgärd 
med motsvarande verkan enligt nationell 
rätt – mot samma svarande till någon annan 
domstol i avsikt att säkra samma fordran.
Käranden ska informera om, i de fall det 
är tillämpligt, ansökningar om 
föreläggande som tidigare har avslagits.

Or. it

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Käranden ska underrätta den domstol till 
vilken ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges om varje 
föreläggande eller säkerhetsåtgärd med 
motsvarande verkan enligt nationell rätt 
som beviljas på grundval av en sådan 
ansökan som avses i punkt 1. I ett sådant 
fall får domstolen eller 
utfärdandemyndigheten avstå från att 
utfärda ett ytterligare föreläggande om den 
anser att den åtgärd som redan beviljats ger 
ett tillräckligt skydd för kärandens 
intressen.

2. Käranden ska underrätta den domstol till 
vilken ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar inges om varje 
föreläggande eller säkerhetsåtgärd med 
motsvarande verkan enligt nationell rätt 
som beviljas på grundval av en sådan 
ansökan som avses i punkt 1. I ett sådant 
fall får domstolen eller 
utfärdandemyndigheten avstå från att 
utfärda ett ytterligare föreläggande om den 
anser att den åtgärd som redan beviljats ger 
ett tillräckligt skydd för kärandens 
intressen. Käranden ska informera, i de 
fall det är tillämpligt, domstolen om 
tidigare ansökningar om föreläggande 
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som har avslagits.

Or. it

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Kommunikation och samarbete mellan 

domstolar
1. Om en domstol i en medlemsstat 
handhar en ansökan om ett europeiskt 
föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar och en domstol i en 
annan medlemsstat handhar det rättsliga 
förfarandet för prövning av ärendet i sak, 
får de berörda domstolarna samarbeta för 
att säkerställa en lämplig samordning 
mellan förfarandet för prövning av 
ärendet i sak och det förfarande som rör 
föreläggandet.
2. Den domstol som handhar ansökan om 
föreläggandet får begära information 
från den andra domstolen om alla 
omständigheter av relevans i 
sammanhanget – t.ex. om eventuella 
avslag vid den domstol som prövar 
ärendet i sak på framställningar om 
likartade åtgärder eller om risken för att 
svaranden skingrar tillgångar – eller 
kräva att käranden inhämtar sådan 
information. Sådan information får 
begäras direkt eller via kontaktpunkterna 
för det genom rådets beslut 2001/470/EG 
inrättade europeiska rättsliga nätverket på 
privaträttens område.

Or. it
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Ändringsförslag 48

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.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 49

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. it

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Banken får översända sin förklaring med 
hjälp av ett säkrat elektroniskt 
kommunikationsmedel.

3. Banken får översända sin förklaring med 
hjälp av ett elektroniskt 
kommunikationsmedel förutsatt att det är 
säkrat i enlighet med artiklarna 16 och 17 
i direktiv 95/46/EG.
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Or. it

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar gäller 
flera bankkonton som svaranden har hos 
en och samma bank, ska banken
genomföra föreläggandet endast upp till det 
belopp som anges i detta.

1. Banken ska genomföra föreläggandet 
endast upp till det belopp som anges i 
detta. Om svaranden har flera 
bankkonton hos en och samma bank 
säkrar banken det belopp som anges i 
föreläggandet utifrån kriterier om 
korrekthet och god tro för att åsamka 
svaranden så lite skada som möjligt.

Or. it

Ändringsförslag 52

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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska underrätta utgår
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kommissionen enligt artikel 48 om 
storleken på sådana eventuella avgifter 
enligt punkt 2 som bankerna får ta ut för 
att täcka sina kostnader.

Or. it

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tredje part vars rättigheter påverkas av 
ett europeiskt föreläggande om bevarande 
av bankkontotillgångar eller av 
verkställandet av detta får framställa 
invändningar mot föreläggandet vid 
domstol i ursprungsmedlemsstaten eller 
verkställighetsmedlemsstaten.

En tredje part får framställa invändningar 
mot ett europeiskt föreläggande om 
bevarande av bankkontotillgångar vid 
domstol i enlighet med tillämplig nationell 
rätt i ursprungsmedlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tredje part får framställa invändningar 
mot verkställandet av det europeiska 
föreläggandet om bevarande av 
bankkontotillgångar vid domstol i 
enlighet med tillämplig nationell rätt i 
verkställighetsmedlemsstaten.

Or. it
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MOTIVERING

1. Inledning

För närvarande finns det olika instrument på EU-nivå som syftar till att göra det enklare att 
driva in utestående fordringar, till exempel europeiskt småmålsförfarande, europeiskt 
betalningsföreläggande och europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Trots att dessa 
instrument förenklar erkännandet av domar om gränsöverskridande skuldindrivning finns det 
fortfarande mycket att göra i fråga om övergångsåtgärder.

Man beräknar att de europeiska företagen varje år förlorar cirka 2,6 procent av sin årliga 
omsättning i utestående fordringar. De många olika nationella bestämmelserna när det gäller 
indrivning av skulder gör det möjligt för gäldenären att enkelt överföra eller avlägsna sina 
medel från ett bankkonto i en medlemsstat till ett bankkonto i en annan medlemsstat.

I Europeiska kommissionens rapport1 klargörs att det finns följande fyra huvudproblem med 
den aktuella situationen:

 Det finns avsevärda skillnader mellan EU-medlemsstaternas bestämmelser om 
utfärdande av förelägganden om bevarande av bankkontotillgångar.2

 I många medlemsstater är det svårt att få information om var gäldenären har sina 
bankkonton.

 Kostnaderna för att erhålla och verkställa förelägganden om bevarande av 
bankkontotillgångar i gränsöverskridande situationer är generellt högre än i inhemska 
ärenden.

 Skillnaderna mellan de nationella verkställighetssystemen och förfarandenas längd är 
ett allvarligt problem för fordringsägare.

För att ta itu med ovannämnda problem införs ett rättsligt skyddsinstrument i förslaget till 
förordning, ett så kallat europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar, som 
fordringsägaren kan använda som ett alternativ till de nationella förfarandena. Enligt 
uppskattningar från kommissionen kan företag driva in upp till 600 miljarder euro i utestående 
fordringar tack vare den föreslagna åtgärden.3

                                               
1 Se vidare: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2011)0445, s. 3).
2 Ett föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar är inte ett ”universellt” begrepp inom EU:s juridiska 
system. Tvärtom finns det olika övergångsåtgärder i de olika nationella lagstiftningarna, från allmänna 
instrument såsom föreläggande (Irland) eller förordning (Danmark) till särskilda instrument som 
Garnishment Order (Malta). Se också den jämförande analys av de nationella lagstiftningarna om föreläggande 
om bevarande av bankkontotillgångar som utförts av Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) i en 
studie för Europeiska kommissionen som publicerades 2011: Study for an Impact Assessment on a Draft 
Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts  (Studie i form av en konsekvensbedömning för ett 
utkast till lagstiftningsförslag om beslagtagande av banktillgångar) (s. 70–85).
3 Se vidare: kommissionens konsekvensbedömning om förslaget till förordning (s. 35), som finns tillgänglig via 
denna länk: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF
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2. Föredragandens ståndpunkt

2.1. Tillämpningsområde

Föredraganden instämmer i kommissionens uppdelning av undantagen från förslagets 
tillämpningsområde. De motsvarar i stort de aspekter som inte omfattas av 
Bryssel I-förordningen, såsom familjerätt, social trygghet och skiljeförfaranden.

Föredraganden föreslår däremot att man från förslagets tillämpningsområde undantar 
förmögenhetsförhållanden och arv (se ändringsförslag 8). Enligt föredraganden kräver en så 
omfattande utvidgning av tillämpningsområdet en särskild konsekvensbedömning. Dessutom 
verkar dessa områden inte ingå i förslagets huvudmål, vilket enligt kommissionen syftar till 
att ”driva in gränsöverskridande skulder och att effektivisera verkställigheten av domar i mål 
och ärenden av civil eller kommersiell natur som rör gränsöverskridande tvister”.1

2.2. Definitioner

I syfte att dra upp gränserna för förordningens tillämpningsområde anser föredraganden att 
det är nödvändigt att förtydliga och förenkla den föreslagna texten vad gäller definitionen av 
”mål och ärenden som har gränsöverskridande följder”. Det är oundgängligen nödvändigt att 
utarbeta en lämplig definition av begreppet ”gränsöverskridande fall”. Därför föreslår 
föredraganden att man skärper kriterierna för den gränsöverskridande dimensionen hos mål 
och ärenden genom att vända på antagandet. Följaktligen ska ett mål eller ärende endast anses 
ha gränsöverskridande följder om gäldenärerna har sin hemvist och/eller bankkontona på 
vilket/vilka tillgångar ska bevaras genom föreläggandet finns i en annan medlemsstat än den 
där den anmodande domstolen utfärdat ett europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar (se ändringsförslag 9).

Föredraganden anser inte att det är lämpligt att definitionen av bankkonto även omfattar 
finansiella instrument såsom de definieras i artikel 4.1.17 i direktiv 2004/39/EG (se 
ändringsförslagen 11, 12 och 142). Dessa instrument omfattar bland annat värdepapper, 
penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, optionsavtal och 
finansiella derivatinstrument för överföring av kreditrisken. Föredraganden anser att 
förebyggande frysning av finansiella instrument innebär andra risker än frysning av 
”traditionella” bankkonton. De finansiella instrumentens värde varierar på grund av 
fluktuationer på marknaden. Följaktligen kan det få negativa konsekvenser såväl för 
gäldenären som för fordringsägaren om finansiella instrument omfattas av föreläggandet.

Föredragande anser att definitionen av fordran i artikel 4.7 i förslaget behöver kompletteras 
för att bli mer exakt. Genom införandet av kraven på likviditet och förfallodag kan man 
fastställa om kärandens fordran är grundad och därmed undvika olika tolkningar av 
fordringarnas natur mot bakgrund av vilka domstolen ska utfärda ett europeiskt föreläggande 
om bevarande av bankkontotillgångar (se ändringsförslag 15).

                                               
1 Kommissionens motivering till förslaget, COM(2011)0445, s. 4.
2 I enlighet med det föreslagna ändringsförslaget föreslårs en strykning av artikel 26.3 som reglerar 
tillämpningen av det europeiska föreläggandet om bevarande av bankkontotillgångar för finansiella instrument 
(se ändringsförslag 48).
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För att öka textens rättssäkerhet menar föredraganden slutligen att det är lämpligt att 
förtydliga definitionen av bank och särskilja på kreditinstitut och institut för elektroniska 
pengar (se ändringsförslag 10).

2.3. Förfarande för erhållande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar

 Ex parte-förfarande

För att garantera att åtgärden får så stor effekt som möjligt föreskrivs i förslaget en 
överraskningseffekt under utfärdandet av det europeiska föreläggandet om bevarande av 
banktillgångar. Avsikten är att förhindra att gäldenären tar ut eller överför tillgångar till andra 
bankkonton i en annan medlemsstat än den där det finns ett betalningsföreläggande. I detta 
syfte ska det europeiska förfarandet vara tillgängligt även innan man erhållit en 
exekutionstitel i den medlemsstat där gäldenären befinner sig1 och föreläggandet kan utfärdas 
i ett ex parte-förfarande, det vill säga utan att gäldenären har hörts.2

Även om det är av yttersta vikt att bevara överraskningseffekten genom ett 
ex parte-förfarande vid utfärdandet av ett europeiskt föreläggande om bevarande av 
bankkontotillgångar anser föredraganden att ordalydelsen i bestämmelsen måste ses över för 
att skapa en korrekt avvägning mellan gäldenärens och fordringsägarens rättigheter. Förslaget 
verkar faktiskt illa avvägt till fördel för fordringsägaren och erbjuder inga av de garantier som 
krävs för att dämpa föreläggandets potentiellt drakoniska karaktär.

Mot bakgrund av ovanstående analys anser föredraganden att man bör införa en bestämmelse 
som, i undantagsfall och i vederbörligen motiverade fall, beaktar den anmodande domstolens 
befogenhet att kalla svaranden för att inhämta mer information3i syfte att möjliggöra en mer 
precis bedömning av grunden för ansökan (se ändringsförslagen 3 och 24).

 Villkor för utfärdandet

För att göra en avvägning mellan gäldenärens och fordringsägarens rättigheter anser 
föredraganden att det är lämpligt att förtydliga och skärpa villkoren för utfärdande av ett 
europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar.4 Följaktligen innehåller 
ändringsförslaget till artikel 7.1 b ett mer generellt villkor för ansökan om ett föreläggande.
Ändringen innebär att den vars fordran helt eller delvis riskerar att åsidosättas kan kräva ett 
föreläggande (se ändringsförslagen 1 och 20). Samtidigt skärps kraven genom kriteriet 
”tillräckligt” vad gäller nödvändiga bevis för att fordran är välgrundad (se ändringsförslag 19) 
och kriteriet ”konkret” när det gäller skadan (se ändringsförslagen 1 och 20).

                                               
1 Artikel 5 (Tillgänglighet).
2 Artikel 10 (Ex parte-förfarande).
3 Den kontradiktoriska principen är en av de grundläggande principerna i medlemsstaternas rättssystem.
4 Se artikel 7 i förslaget.
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 Ansökan om ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar

Föredraganden föreslår att man utökar kravet på vilken information gäldenären ska lämna in i 
samband med ansökan om ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar 
samt specificerar vilken information som ska lämnas in (se ändringsförslagen 21, 23, 32, 33 
och 35). Enligt samma princip införs i ett senare ändringsförslag ett krav på att 
fordringsägarens ansökan även ska omfatta en förklaring om att uppgifterna är riktiga och 
fullständiga och att alla avsiktligt felaktiga och ofullständiga uppgifter kan få juridiska 
konsekvenser i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstat där ansökan lämnats in 
(se ändringsförslagen 22 och 34).

 Bevismedel

Föredraganden menar att man bör förtydliga och skärpa kriterierna för vilka bevismedel som 
är tillåtna under förfarandet. I detta sammanhang anser föredraganden inte att det är lämpligt 
att använda skriftliga framställningar från vittnen eller experter. De nationella reglerna för 
definitionen av expert skiljer sig åt i de enskilda nationella rättsordningarna, vilket medför en 
allvarlig risk för falska vittnesmål. Därför föreslår föredraganden att man reglerar metoderna 
för att samla in bevis i enlighet med nationell rätt (se ändringsförslag 25) och att man 
upphäver möjligheten att använda sig att vittnesmål från experter (se ändringsförslagen 25 
och 26).

 Kärandens ansvar

För att främja en ansvarsfull tillämpning av förfarandet anser föredraganden att det är 
nödvändigt att fordringsägaren hålls ansvarig gentemot svaranden för all skada som uppstår 
till följd av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar om 
föreläggandet ogiltigförklaras eller ändras, om verkställandet av föreläggandet avbryts eller 
om omprövningen under det rättsliga förfarandet för prövning av ärendet i sak visar sig sakna 
grund (se ändringsförslagen 5 och 29). På samma sätt föreslår föredraganden ett krav på att 
fordringsägaren ska ställa en säkerhet eller en tillräcklig garanti för att trygga kompensation 
för sådan skada som svaranden kan vållas till följd av ett verkställande av ett föreläggande 
som sedan återkallas (se ändringsförslagen 4, 27 och 28).

2.4. Information om bankkonto och kostnader i samband med förfarandet

Föredraganden anser att uppgifterna som avses i leden iii och iv i artikel 16 i förslaget, med 
andra ord födelsedatum, nationellt identifikationsnummer eller passnummer eller den 
juridiska personens nummer i företagsregistret, alltid ska anges för att skärpa kravet på den 
information som krävs vid identifiering av gäldenärens bankkonto och följaktligen öka 
skyddet av gäldenärens rättigheter (se ändringsförslagen 36–39). En sådan bestämmelse kan 
dessutom möjliggöra en snabbare och säkrare identifiering av gäldenärens konto.

Vad gäller bestämmelserna i artikel 17 i förslaget föreslår föredraganden, i enlighet med 
yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen1 och i syfte att undvika att irrelevant 

                                               
1 Se vidare: Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska unionens officiella tidning, 
C 373/04 (21/12/2011).
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information lämnas ut inom ramen för förfarandet (till exempel bankhemligheter) vissa 
ändringar som begränsar förfrågan om och erhållandet av information om svarandens 
bankkonto till den information som faktiskt krävs för att identifiera svaranden och dennes 
konton (se ändringsförslagen 40 och 50) och för att förtydliga den information som måste 
tillhandahållas (se ändringsförslag 41). Samtidigt anser föredraganden att det är lämpligt att se 
till att de metoder som den behöriga myndigheten förfogar över för att erhålla information 
även omfattar möjligheten att ålägga svaranden att avslöja var kontot finns, tillsammans med 
ett förbud mot att göra sig av med, ta ut eller överföra sina tillgångar på kontot upp till ett 
värde som motsvarar det belopp som föreläggandet uppgår till (se 
ändringsförslagen 6 och 44).

I kommissionens förslag ska betalning eller ersättning för sådana kostnader som 
genomförandet av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar ger 
upphov till för banken regleras enligt bestämmelserna i nationell rätt (artikel 30.1). Med tanke 
på de många olika nationella bestämmelserna kan denna typ av beräkning riskera att 
diskriminera och skada vissa banker för vilka denna ersättning inte är avsedd. Det föreslagna 
förfarandet medför utan tvekan ett utnyttjande av mänskliga och ekonomiska resurser, något 
som man inte kan bortse från med motiveringen att man inte utför en uppgift av allmänt 
intresse, utan snarare enskilda privata intressen. Mot bakgrund av detta anser föredraganden 
att det är lämpligt att i artikel 30 kräva explicita och harmoniserade bestämmelser om 
betalning för kostnader som burits av banken under genomförandefasen av föreläggandet (se 
ändringsförslag 52).


