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PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък 

материален интерес и на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска 

заповед за плащане  

(COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета (COM(2013)0794), 

 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането 

на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-

0414/2013), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0140/2015), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка -1 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Заглавието на регламента се изменя, 
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както следва: 

Регламент (ЕО) № 861/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 юли 2007 за създаване на европейска 

процедура за искове с малък 

материален интерес. 

Регламент (ЕО) № 861/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 юли 2007 г. за създаване на 

европейска опростена процедура за 

искове с цена до 10 000 евро, 

 (Настоящето изменение ще доведе до 

съответните изменения в рамките на 

целия текст на Регламент (ЕО) № 

861/2007). 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Увеличаването на максимално 

допустимата стойност на иска на 

10 000 EUR ще бъде от особена полза за 

малките и средните предприятия, които 

понастоящем се отказват да заведат 

дело в съда, защото в рамките на 

националните обикновени или 

опростени процедури процесуалните 

разноски са прекомерни спрямо 

стойността на иска и/или съдебните 

производства са твърде продължителни. 

Повишаването на максимално 

допустимата стойност на иска би 

подобрило достъпа до ефективен и 

икономически изгоден съдебен 

механизъм за защита по презгранични 

спорове с участието на малки и средни 

предприятия. По-широкият достъп до 

правосъдие ще повиши доверието в 

презграничните сделки и ще допринесе 

за пълноценното използване на 

възможностите, предлагани от 

вътрешния пазар. 

(5) Увеличаването на максимално 

допустимата стойност на иска, така че 

да обхване всички искове срещу 

юридически лица до 10 000 EUR ще 

бъде от особена полза за малките и 

средните предприятия, които 

понастоящем се отказват да заведат 

дело в съда, защото в рамките на 

националните обикновени или 

опростени процедури процесуалните 

разноски са прекомерни спрямо 

стойността на иска и/или съдебните 

производства са твърде продължителни. 

Повишаването на максимално 

допустимата стойност на иска би 

подобрило достъпа до ефективен и 

икономически изгоден съдебен 

механизъм за защита по презгранични 

спорове с участието на малки и средни 

предприятия. По-широкият достъп до 

правосъдие ще повиши доверието в 

презграничните сделки и ще допринесе 

за пълноценното използване на 

възможностите, предлагани от 

вътрешния пазар. За целите на 

настоящия регламент даден иск 

следва да се счита за предявен срещу 
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юридическо лице, ако поне един от 

ответниците е юридическо лице, 

признато в това качество от правото 

на държава членка или на трета 

държава и различно от физическо 

лице, действащо от свое име.  Искове, 

предявени срещу физически лице, 

действащи от свое име, следва да 

бъдат обхванати единствено, ако 

цената им е под 5 000 EUR. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Европейската процедура за искове с 

малък материален интерес може да 

бъде допълнително усъвършенствана, 

като се възползваме в областта на 

правосъдието от технологичното 

развитие, което позволява да не се 

отчитат географското разстояние и 

неговите последици по отношение на 

високите разноски и продължителността 

на производствата като фактори, които 

препятстват достъпа до правосъдие. 

(8) Европейската опростена процедура 

може да бъде допълнително 

усъвършенствана, като се възползваме в 

областта на правосъдието от 

технологичното развитие, което би 

позволило да не се отчитат 

географското разстояние и неговите 

последици по отношение на високите 

разноски и продължителността на 

производствата като фактори, които 

препятстват достъпа до правосъдие. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Устните изслушвания, както и 

събирането на доказателства чрез 

изслушване на свидетели, вещи лица 

или страни, следва да се извършва чрез 

средства за комуникация от разстояние. 

Това не следва да засяга правото на 

(12) Устните изслушвания, както и 

събирането на доказателства чрез 

изслушване на свидетели, вещи лица 

или страни, следва да се извършва чрез 

средства за комуникация от разстояние. 

Това не следва да засяга правото на 
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страна по производството да се яви в 

съда за устно изслушване. В контекста 

на устното изслушване и събирането на 

доказателства държавите членки следва 

да използват съвременни средства за 

комуникация от разстояние, които 

позволяват лицата да бъдат изслушани, 

без да е необходимо да пътуват до съда 

или правораздавателния орган. Когато 

изслушваното лице е с местоживеене в 

държава членка, различна от държавата 

членка, в която се намира сезираният 

съд, устното изслушване следва да бъде 

организирано в съответствие с 

разпоредбите на Регламент (ЕО) 

№ 1206/200117 на Съвета. Когато 

страната, която трябва да бъде 

изслушана, е с местоживеене в 

държавата членка, в която се намира 

компетентният съд или 

правораздавателен орган, или в трета 

държава, устното изслушване може да 

бъде проведено чрез видеоконферентна 

връзка, телеконферентна връзка или 

други подходящи средства за 

комуникация от разстояние в 

съответствие с националното право. 

Страната следва винаги да има право да 

се яви в съда за устно изслушване, ако 

поиска това. Съдът или 

правораздавателният орган следва да 

използва най-простите и най-евтините 

средства за събиране на доказателства. 

страна по производството да се яви в 

съда за устно изслушване. В контекста 

на устното изслушване и събирането на 

доказателства държавите членки следва 

да използват съвременни средства за 

комуникация от разстояние, които 

позволяват лицата да бъдат изслушани, 

без да е необходимо да пътуват до съда 

или правораздавателния орган. Когато 

изслушваното лице е с местоживеене в 

държава членка, различна от държавата 

членка, в която се намира сезираният 

съд, устното изслушване следва да бъде 

организирано в съответствие с 

разпоредбите на Регламент (ЕО) 

№ 1206/200117 на Съвета. Когато 

страната, която трябва да бъде 

изслушана, е с местоживеене в 

държавата членка, в която се намира 

компетентният съд или 

правораздавателен орган, или в трета 

държава, устното изслушване може да 

бъде проведено чрез видеоконферентна 

връзка, телеконферентна връзка или 

други подходящи средства за 

комуникация от разстояние в 

съответствие с националното право. 

Страната, която поиска това, следва 

винаги да има право да се яви и да бъде 

изслушана или да поиска явяване и 

изслушване на свидетел пред съда или 

правораздавателния орган.  Съдът или 

правораздавателният орган следва да 

използва най-простите и най-евтините 

средства за събиране на доказателства. 

__________________ __________________ 

17Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 

Съвета от 28 май 2001 г. относно 

сътрудничеството между съдилища на 

държавите членки при събирането на 

доказателства по граждански или 

търговски дела (OВ L 174, 27.6.2001 г., 

стр. 1). 

17Регламент (ЕО) № 1206/2001 на 

Съвета от 28 май 2001 г. относно 

сътрудничеството между съдилища на 

държавите членки при събирането на 

доказателства по граждански или 

търговски дела (OВ L 174, 27.6.2001 г., 

стр. 1). 
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Обосновка 

При разпита на свидетели трябва да не се засягат устното начало и принципа за 

непосредственост.  

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Потенциалните разноски за 

съдебните спорове могат да повлияят 

на решението на ищеца дали да подаде 

иск до съда. Наред с другите разноски, 

съдебните такси може да накарат ищеца 

да се откаже да заведе дело в съда, най-

вече в онези държави членки, в които 

съдебните такси са непропорционално 

високи. Съдебните такси следва да 

бъдат пропорционални на стойността 

на иска, за да се гарантира достъпът 

до правосъдие по презгранични искове 

с малък материален интерес. 

Настоящият регламент няма за цел 

да хармонизира съдебните такси. 

Вместо това той въвежда 

максимален размер за тях, който да 

направи процедурата достъпна за 

голяма част от ищците, като 

същевременно оставя на държавите 

членки голяма свобода на действие 

при избора на метода за изчисляване и 

размера на съдебните такси. 

(13) Потенциалните разноски за 

съдебните спорове са сред основните 

фактори, които влияят на решението 

на ищеца дали да подаде иск до съда. 

Наред с другите разноски, съдебните 

такси може да накарат ищеца да се 

откаже да заведе дело в съда, най-вече в 

онези държави членки, в които 

съдебните такси са непропорционално 

високи. Съдебните такси следва да се 

определят в такъв размер, който да 

не надвишава размера на съдебните 

такси, събирани по равностойни 

производства, които са по 

естеството си вътрешни. Очаква се, 

че събираните равни или по-ниски по 

размер съдебни такси ще насърчат 

ползването на европейската 

опростена процедура, като отчасти я 

окачествят като икономически 

изгоден и съпоставим  инструмент на 

по-познатите вътрешни 

производства. В държавите членки, в 

които не са уредени такива вътрешни 

производства, размерът на съдебните 

такси следва да се определи в размер, 

който да не е непропорционален на 
стойността на иска. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Плащането на съдебните такси не 

следва да налага ищецът да пътува или 

да наема адвокат за тази цел. Всички 

съдилища и правораздавателни органи, 

компетентни по европейските 

процедури за искове с малък 

материален интерес, следва да 

приемат най-малкото банкови преводи и 

системи за плащане онлайн чрез 

кредитни/дебитни карти. 

(14) Плащането на съдебните такси не 

следва да налага ищецът да пътува или 

да наема адвокат за тази цел. Всички 

съдилища и правораздавателни органи, 

компетентни по европейските 

опростени процедури, следва да 

приемат най-малкото банкови преводи, 

системи за плащане онлайн чрез 

кредитни/дебитни карти или други 

способи за плащане от разстояние. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се прилага по 

граждански и търговски дела, без оглед 

на естеството на съда или 

правораздавателния орган, когато 

стойността на иска не надвишава 

10 000 EUR в момента на получаване на 

исковия формуляр от компетентния съд 

или правораздавателен орган, като от 

тази сума се изключват всички лихви, 

разноски и разходи по защитата. Той не 

се прилага по-специално по данъчни, 

митнически или административни дела 

или по дела за отговорност на 

държавата за действия и бездействия 

при упражняване на държавната власт 

(acta jure imperii). 

1. Настоящият регламент се прилага по 

граждански и търговски дела, без оглед 

на естеството на съда или 

правораздавателния орган, когато 

стойността на иска е до 10 000 EUR, ако 

е предявен срещу юридическо лице или 

е под 5 000 EUR, ако е предявен срещу 

физическо лице, в момента на 

получаване на исковия формуляр от 

компетентния съд или 

правораздавателен орган, като от тази 

сума се изключват всички лихви, 

разноски и разходи по защитата. Той не 

се прилага по-специално по данъчни, 

митнически или административни дела 

или по дела за отговорност на 

държавата за действия и бездействия 

при упражняване на държавната власт 

(acta jure imperii). 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 861/2007  

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент не се 

прилага в случаите, когато в момента 

на получаване на исковия формуляр 

от компетентния съд или 

правораздавателен орган всички 

изброени по-долу елементи, 

доколкото са приложими, се намират 

в една и съща държава членка: 

заличава се 

a) местоживеенето или обичайното 

местопребиваване на страните; 

 

б) мястото на изпълнение на 

договора; 

 

в) мястото на възникване на 

фактите, на които се основава 

искът; 

 

г) мястото на изпълнение на 

съдебното решение; 

 

д) компетентния съд или 

правораздавателен орган. 

 

Местоживеенето се определя в 

съответствие с [членове 59 и 60 от 

Регламент (ЕО) 

№ 44/2001]/[членове 62 и 63 от 

Регламент (ЕС) № 1215/2012]. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 2 – параграф 3 – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(е) трудово право; заличава се 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 2 – параграф 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(з) нарушения на правото на личен 

живот и на правата, свързани с 

личността, включително клевета. 

заличава се 

Обосновка 

Тъй като защитата на правата, свързани с личността, вече не се изключва от 

приложното поле на Регламент Брюксел І, това изключение следва да не се прилага и 

по отношение на исковете с малък материален интерес. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3 се заличава. заличава се 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 4 – параграф 4 – алинея втора 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съдът информира ищеца за 

отхвърлянето на молбата му. 

Съдът, постановил решение по 

съществото на иска, информира 

ищеца за отхвърлянето на иска му, 

както и за възможните способи за 

обжалване на постановеното 

решение. 

Обосновка 

Съдът, постановил решение по иска, трябва да информира ищеца относно 

възможните способи за обжалване на постановеното решение. Тази възможност 

следва да бъде установена във всяка отделна държава въз основа на приложимото 

национално право. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 – буква б 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 4 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки гарантират, че 

стандартният исков формуляр А е на 

разположение на хартиен носител във 

всички съдилища и правораздавателни 

органи, пред които може да се образува 

производство по европейската 

процедура за искове с малък 

материален интерес, както и в 

електронен формат на уебсайтовете на 

тези съдилища или на съответния 

централен орган. 

5. Държавите членки гарантират, че 

всички съдилища и правораздавателни 

органи, пред които може да се 

образува производство по европейска 

опростена процедура, изпълняват чрез 

компетентните служби 

установеното в тяхна тежест 

задължение да предоставят на 

разположение на гражданите 

стандартния исков формуляр А на 
хартиен носител във всички съдилища и 

правораздавателни органи, пред които 

може да се образува производство по 

европейска опростена процедура, 

както и в електронен формат на 

уебсайтовете на тези съдилища или на 

съответния централен орган. 
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Обосновка 

Прилагането на законодателния текст в първоначалната му редакция създава 

известни проблеми, по-конкретно по отношение предоставянето на гражданите на 

стандартния исков формуляр А на хартиен носител. В Румъния, например, е 

необходимо в тежест на съда или правораздавателния орган да бъде установено 

задължение деловодствата да предоставят на гражданите стандартния исков 

формуляр А, тъй като румънските съдилища все още не са възприели този метод на 

работа и гражданите не разполагат със стандартни искови формуляри, бланки, 

примерни молби и т.н., на хартиен носител. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 4  

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 5 – параграф 1 – алинея втора – точка б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) и двете страни изявят желание да 

сключат съдебна спогодба и за тази цел 

искат провеждането на съдебно 

заседание. 

(б) и двете страни изявят желание да 

сключат съдебна спогодба и спогодба не 

може да бъде сключена от 

разстояние. 

Обосновка 

За сключването на съдебна спогодба, устната фаза на съдебното производство не 

следва да е задължителна. Тя следва да се провежда единствено, ако е подадено 

съответно искане. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Устното изслушване се провежда чрез 

видеоконферентна връзка, 

телеконферентна връзка или други 

подходящи технологични средства за 

комуникация от разстояние в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

1. Считано от [три години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент] всяко устното изслушване 

се провежда чрез видеоконферентна 

връзка, телеконферентна връзка или 

други подходящи технологични 
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№ 1206/2001 на Съвета, когато страната, 

която трябва да бъде изслушана, е с 

местоживеене в държава членка, 

различна от тази, в която се намира 

компетентният съд или 

правораздавателен орган. 

средства за комуникация от разстояние 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1206/2001 на Съвета, когато страната, 

която трябва да бъде изслушана, е с 

местоживеене в държава членка, 

различна от тази, в която се намира 

компетентният съд или 

правораздавателен орган. 

 1a. Държавите членки гарантират, 

че съответните съдилища и 

правораздавателни органи са 

оборудвани с подходящи 

технологични средства за 

комуникация от разстояние.  

2. Ако поиска това, страната винаги има 

право да се яви в съда или пред 

правораздавателния орган, за да бъде 

лично изслушана.“ 

2. Ако поиска това, страната винаги има 

право да се яви в съда или пред 

правораздавателния орган, за да бъде 

лично изслушана.“ 

 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 9 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Съдът или правораздавателният 

орган, в случаите, за които преценят, 

че това е необходимо с оглед 

справедливото разглеждане на иска, 

допускат страните да поставят 

писмени въпроси на свидетелите. 

Съдът или правораздавателният 

орган съобщава на свидетелите 

поставените от страните въпроси, 

както и срокът, в който свидетелите 

са длъжни да отговорят писмено на 

страните и да съобщят на съда или 

правораздавателния орган своите 

отговори. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 9 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Вещото лице, което ще даде 

показания в съответствие с параграф 

2а се назначава от съда или 

правораздавателния орган. 

Обосновка 

Необходимо е да се посочи начинът на назначаване на вещото лице. Също така би 

трябвало да се изясни дали страните имат право на посочено от самите тях вещо 

лице или дали същите имат възможност да му поставят въпроси. По отношение на 

възможността страните да поставят писмени въпроси на свидетелите, считаме, че 

е необходимо това право да бъде уредено при зачитане на правото на защита на 

страните и с оглед справедливото уреждане на спора. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

страните могат да получат практическа 

помощ при попълване на формулярите. 

Такава помощ се поставя на 

разположение по-конкретно, за да се 

установи дали процедурата може да се 

използва за решаване на конкретния 

спор и за определяне на компетентния 

съд, за изчисляване на дължимата лихва 

и за изясняване на това какви документи 

1. Държавите членки гарантират, че 

страните могат да получат практическа 

помощ при попълване на формулярите. 

Такава помощ се предоставя 

безплатно и се поставя на 

разположение по-конкретно, за да се 

установи дали процедурата може да се 

използва за решаване на конкретния 

спор и за определяне на компетентния 

съд, за изчисляване на дължимата лихва 
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трябва да бъдат приложени. и за изясняване на това какви документи 

трябва да бъдат приложени. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 13 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Документите по член 5, параграф 2 и 

член 7, параграф 2 се връчват по пощата 

или по електронен път, което се 

удостоверява с потвърждение за 

получаване, включващо датата на 

получаване. Документите се връчват по 

електронен път само на страна, която 

изрично е приела предварително, че 

документите могат да се връчват по 

електронен път. Връчването по 

електронен път може да се удостовери 

чрез автоматично потвърждение за 

доставяне. 

1. Документите по член 5, параграф 2 и 

член 7, параграф 2 се връчват по пощата 

или по електронен път, което се 

удостоверява с потвърждение за 

получаване, включващо датата на 

получаване. Способите за връчване са 

такива, че  изключват 

възможностите за злоупотреби и 

гарантират поверителност. 

Документите се връчват по електронен 

път само на страна, която изрично е 

приела предварително, че документите 

могат да се връчват по електронен път. 

Връчването по електронен път може да 

се удостовери и чрез автоматично 

потвърждение за доставяне. 

 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент  

Член 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размяната на всички писмени 

съобщения, които не са посочени в 

параграф 1, между съда или 

Размяната на всички писмени 

съобщения, които не са посочени в 

параграф 1, между съда или 
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правораздавателния орган и страните се 

извършва чрез електронни средства, 

което се удостоверява с потвърждение 

за получаване, когато такива средства са 

допустими в рамките на производствата 

по националното право и само ако 

страната се е съгласила с тези 

средства за комуникация.  

правораздавателния орган и страните се 

извършва чрез електронни средства, 

което се удостоверява с потвърждение 

за получаване, когато такива средства са 

допустими в рамките на производствата 

по националното право. 

Обосновка 

В тази хипотеза е достатъчно препращането към националното право. На 

равнището на Европейския съюз не следва да се въвежда допълнително изискване за 

наличие на съгласие от страните, ако такова изискване не се поставя на национално 

равнище. 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 15 a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съдебната такса, събирана за 

европейската процедура за искове с 

малък материален интерес, не може 

да надвишава 10 % от стойността на 

иска, от която се изключват всички 

лихви, разноски и разходи по защитата. 

Ако държавите членки събират 

минимална съдебна такса за 

европейската процедура за искове с 

малък материален интерес, тази такса не 

може да надвишава 35 EUR в момента 

на получаване на исковия формуляр от 

компетентния съд или 

правораздавателен орган. 

1. Съдебната такса, събирана за 

европейската опростена процедура, не 

може да надвишава 5 % от стойността 

на иска, от която се изключват всички 

лихви, разноски и разходи по защитата. 

Ако държавите членки събират 

минимална съдебна такса за 

европейската процедура за искове с 

малък материален интерес, тази такса не 

може да надвишава 35 EUR в момента 

на получаване на исковия формуляр от 

компетентния съд или 

правораздавателен орган. 

Обосновка 

Предложеният процент 10% е изключително висок. Считаме, че следва да се 

установи максимален размер на съдебната такса от 5% от цената на иска (би могло 

да се предложи и 3%). Така в случай на иск на максимална цена от 10 000 евро 
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съдебната такса би била 500 евро, или приблизително 2 217,35 румънски леи. 

 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 15 а – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всяка държава членка установява 

минимален праг на доходите, под 

който страните не дължат съдебни 

такси. 

Обосновка 

Страните с много ниски доходи не следва да дължат заплащането на съдебни такси. 

Независимо от това не е уместно да се установява единен европейски размер на 

дохода в това отношение, тъй като размерът на минималната работна заплата и на 

издръжката на живота варира в различните държави членки . Поради това всяка 

държава членка следва да установи свой собствен праг на доходите, за предпочитане 

като отчете размера на националната минимална работна заплата. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 861/2007 

Член 15 а – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

страните могат да платят съдебните 

такси чрез средства за плащане от 

разстояние, включително чрез банков 

превод и система за плащане онлайн 

чрез кредитна или дебитна карта. 

Държавите членки гарантират, че 

страните могат да платят съдебните 

такси чрез средства за плащане от 

разстояние, включително чрез банков 

превод или система за плащане онлайн 

чрез кредитна или дебитна карта.“ 
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Обосновка 

Важно е съдебните такси да могат да бъдат заплащани от разстояние, така че да не 

е необходимо пътуване само за да се извърши плащане. Независимо от това не следва 

да се изисква от държавите членки да осигурят възможност за ползване на повече от 

един способ за дистанционно плащане. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 16 

Регламент (ЕО) № 861/2007  

Член 28 – първи параграф 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 До [5 години след началната дата на 

прилагане] Комисията представя на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад относно действието на 

настоящия регламент. При 

необходимост докладът се придружава 

от законодателни предложения. 

До [5 години след началната дата на 

прилагане] Комисията представя на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Европейския икономически и социален 

комитет доклад относно действието на 

настоящия регламент. При 

необходимост докладът се придружава 

от законодателни предложения. [Две 

години след датата на прилагане] се 

подготвя междинен доклад, който 

разглежда разпространяването на 

информация относно европейската 

опростена процедура в държавите 

членки, и може да съдържа препоръки 

за начина на подобряване на 

информираността на 

обществеността относно този 

инструмент. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 

Регламент (ЕО) № 1896/2006 

Член 20 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2 а 

 Член 20 от Регламент (ЕО) 

№ 1896/2006 се заменя със следното: 

 „Член 20 

 Минимални стандарти за 

преразглеждане на съдебното 

решение 

 1. След изтичането на срока по член 

16, параграф 2, ответникът има 

право да поиска преразглеждане на 

европейската заповед за плащане от 

компетентния съд или 

правораздавателен орган на 

държавата членка, в която е издадена 

заповедта, ако: 

 a) заповедта за плащане не е връчена 

своевременно и по начин, който би му 

позволил да организира защитата си; 

или  

 б) ответникът е бил възпрепятстван 

да обжалва иска поради непреодолима 

сила или извънредни обстоятелства, 

без никаква вина от негова страна. 

 Правото да се иска преразглеждане, 

предвидено в първа алинея, обаче не се 

прилага, в случай че ответникът не е 

обжалвал решението, а е имал 

възможност да направи това. 

 2. След изтичането на срока по член 

16, параграф 2, ответникът също 

така има право да поиска 

преразглеждане на европейска заповед 

за плащане от компетентния съд в 

държавата членка по произход, в 

случай че заповедта за плащане е 

издадена явно  погрешно, с оглед на 

изискванията, предвидени в 

настоящия регламент или в резултат 

на други извънредни обстоятелства. 

 3. Срокът за подаване на молба за 
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преразглеждане е 30 дни. Той започва 

да тече от деня, в който ответникът 

действително се е запознал със 

съдържанието на заповедта и е 

можел да предприеме действия, или 

най-късно от датата на първата 

мярка за принудително изпълнение, 

която ограничава изцяло или 

частично способността на 

ответника да се разпорежда с 

имуществото си. Не се допуска 

удължаване на срока поради голяма 

отдалеченост. 

 4. Ако съдът отхвърли молбата за 

преразглеждане по параграф 1 или 

параграф 2 с мотив, че нито едно от 

предвидените в посочения параграф 

основания за преразглеждане не е 

налице, европейската заповед за 

плащане остава в сила. 

 Ако съдът прецени, че 

преразглеждането е обосновано на 

едно основанията, предвидени в 

параграфи 1 или 2, европейската 

заповед за плащане се счита за 

нищожна. Кредиторът обаче не губи 

предимството от прекъсването на 

давностните или преклузивните 

срокове.“ 

Обосновка 

Член 18 от Регламент 861/2007 се изменя с цел постигане на съответствие със 

съответните разпоредби на Регламент 4/2009 относно компетентността, 

приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и 

сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, с цел внасяне на 

допълнителна яснота и улесняване на прилагането му на практика. Тъй като няма 

причина разпоредбите относно преразглеждането, които преследват съвсем същата 

цел, да бъдат с различно съдържание в различните европейски регламенти, 

целесъобразно е да се измени и съответният член 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 3 – втори параграф 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага, считано от [6 месеца 

след датата на влизането в сила на 

регламента]. 

Той се прилага считано от [12 месеца 

след датата на влизането в сила на 

регламента], с изключение на член 1, 

точки 13—15 от член 1, които се 

прилагат от датата на влизането в 

сила на регламента. 

Обосновка 

Тъй като с посочените членове се възлагат задължения на държавите членки, които 

следва да бъдат изпълнени до датата, от която започват да се прилагат 

измененията, а на Комисията се позволява чрез делегиране на правомощия да утвърди 

необходимите формуляри, тези членове сами по себе си трябва да започнат да се 

прилагат по-рано. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

I. Въведение 

 

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 

година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес 

има за цел да опрости и да ускори съдебното производство по искове с малък 

материален интерес по презгранични дела и да намали разноските. Този регламент е 

създаден специално с цел да се помогне на потребителите и на малките и средните 

предприятия (МСП) да предявяват ефективно своите искове, като по този начин се 

гарантира достъпът до правосъдие. Докладчикът подкрепя напълно тази цел. 

 

След равносметка на петте години, през които се прилага европейската процедура за 

искове с малък материален интерес, се оказва, че тази процедура се доказва като 

полезен инструмент. Въпреки това, степента на нейното приемане може все още 

значително да се разшири и повиши — обстоятелство, което бе изтъкнато в доклада за 

прилагането, изготвен от Комисията през ноември 2013 г. Европейската процедура за 

искове с малък материален интерес намали до 40% съдебните разноски по 

разглеждането на презгранични искове с малък материален интерес и съкрати 

продължителността на такива дела от две години и 5 месеца до средно пет месеца. За 

сметка на това броят на исковите молби се различава значително в държавите членки, 

като варира между само 3 искови молби в България до 1047 искови молби в Испания 

през 2012 г.  

 

В резолюцията си от 25 октомври 2011 г. Парламентът отбеляза, че „използването на 

правораздавателни органи за искове с малък материален интерес в някои държави 

членки остава много слабо, както и че е нужно да се направи повече по отношение на 

правната сигурност, езиковите бариери и прозрачността на производствата“. Налице е 

повод за загриженост по отношение на исковете с малък материален интерес, които не 

се предявяват поради нежелание или неинформираност за възможностите, с които 

разполага евентуалният ищец. Това би могло да засегне сериозно доверието във 

вътрешния пазар, по-специално по отношение на презграничното му приложно поле и 

възможностите за онлайн търговия.  

 

II. Предложението на Комисията 

 

II A. Приложното поле 

 

Комисията предлага да се увеличи максималният праг за цената на исковете с малък 

материален интерес, които се разглеждат по реда на европейската процедура за искове 

с малък материален интерес, от настоящите 2 000 EUR на 10 000 EUR. Тя счита, че този 

праг не е толкова важен за потребителите, тъй като цената на повечето от предявените 

от тях искове не надвишава 2 000 EUR, но смята, че това е значително подобрение за 

МСП. Според Комисията само 20% от предявените от предприятията искове са с цена 

под 2 000 EUR, като исковете с цена между 2 000 EUR и 10 000 EUR представляват 

близо 30% от всички предявени от предприятия искове с презграничен елемент. Това 
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означава, че докато настоящият праг обхваща само 20% от всички предявени от 

предприятия искове, новият максимален праг от 10 000 EUR ще увеличи този дял до 

около 50%. 

 

Комисията предлага освен това да се разшири определението за презгранично дело, 

като по този начин се увеличат делата, които попадат в приложното поле на 

регламента. Действащият регламент се прилага само ако „поне една от страните е с 

местоживеене или обичайно пребиваване в държава членка, различна от държавата 

членка на сезирания съд или правораздавателен орган“. Комисията предлага за в 

бъдеще да се включват и делата, при които въпреки че и двете страни са с 

местоживеене в една и съща държава членка, е налице друг презграничен елемент, като 

например в друга държава членка е мястото на изпълнение на договора, мястото на 

настъпване на вредоносното събитие или изпълнението на съдебно решение.  

 

II Б. Производството 

 

От статистическо проучване на Комисията става ясно, че 45% от предприятията, които 

са страни по презграничен спор, не се обръщат към съд, тъй като съдебните разноски са 

несъразмерно високи спрямо цената на исковете, а 27% не се обръщат към съд, защото 

производството би отнело твърде дълго време. За да стане европейската процедура за 

искове с малък материален интерес по-успешна, Комисията предлага да се намалят 

допълнително разноските и продължителността на производството. 

 

Действащият регламент позволява исковата молба да се подава по електронна поща, 

ако държавата членка, в която се поставя начало на производството, приема този 

способ (член 4, параграф 1). В хода на производството се предвижда на първо място 

връчване по пощата с писмо с обратна разписка, удостоверяваща получаването 

съгласно член 13, докато връчването чрез други способи, включително електронни, е 

разрешено само ако е невъзможно връчване по пощата. На практика това означава, че в 

много държави членки размяната на всички съобщения между страните и съда се 

осъществява по пощата. 

 

Комисията предлага да се приравнят връчването по пощата и връчването по електронен 

път, при условие че съответната страна в процеса е приела изрично и предварително, че 

документите могат да се връчват по електронен път.  

 

Като се има предвид, че европейската процедура за искове с малък материален интерес 

по принцип е писмена процедура, устна фаза на съдебното производство се провежда 

само при изключителни обстоятелства. Съгласно действащия регламент съдът „може да 

проведе устно изслушване чрез видеоконферентна връзка [...], ако има наличните 

технически средства“. Това означава, че ако техническите средства не са налични, 

лицата, които са призовани да се явят за съдебното заседание, трябва да пътуват до 

съда, евентуално в друга държава членка. Действащият регламент не съдържа стимули 

или задължения за държавите членки да осигурят наличието на тези технически 

средства. 

 

Комисията предлага за в бъдеще като правило устната фаза на съдебното производство 
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да се провежда чрез средства за комуникация от разстояние, освен ако съответната 

страна в процеса не поиска да се яви в съда и да вземе лично участие в съдебното 

заседание. 

 

II В. Разноските 

 

Понастоящем съдебните такси, събирани в държавите членки по делата, разглеждани 

по реда на европейската процедура за искове с малък материален интерес, се 

различават значително— от несъбиране на съдебни такси до събиране на такси в 

размер на 57% от цената на иска. По правило съдебните такси се събират 

предварително преди подаване на исковата молба, а ищецът може да се надява да му 

бъдат възстановени впоследствие, само в случай че искът му бъде уважен (принципът 

„губещият плаща“). Комисията предлага да се определи горна граница за съдебните 

такси в размер на 10% от цената на иска, тъй като това допълнително ще улесни 

достъпа до правосъдие. Комисията предлага също така да се предвиди максимален 

размер от 35 EUR за минималната съдебна такса. 

 

На последно място, като се има предвид, че в редица държави членки се изисква 

съдебните такси да се заплащат в брой или чрез закупуването на гербови марки, 

страните в процеса трябва да пътуват, за да заплатят таксите, или да наемат адвокат в 

държавата членка на сезирания съд, като и двете възможности водят до допълнителни 

разходи и могат да разубедят страните да предявят исковете си. Ето защо Комисията си 

поставя за цел да задължи държавите членки да предвидят средства за заплащане на 

съдебните такси от разстояние. 

 

Съгласно действащия регламент страната, искаща изпълнение на съдебното решение, 

трябва да представи оригинално копие на решението и на формуляр Г — 

удостоверението за решението. Комисията е констатирала, че обикновено целият 

формуляр се превежда на езика на държавата членка, в която се иска изпълнението, 

като това е свързано със заплащането на разноски. 

 

Комисията предлага да се изисква превод единствено на раздел 4.3 от формуляра 

(относно съществото на решението). 

 

III. Оценка на докладчика 

 

III A. Приложното поле 

 

Докладчикът приветства увеличение на прага за използването на европейската 

процедура за искове с малък материален интерес. С предоставянето на възможност и 

трансгранични дела с цена на иска между 2 000 EUR и 10 000 EUR да могат да се 

разглеждат по реда на опростена процедура се увеличава процентът на делата, при 

които разноските и продължителността на производството могат значително да бъдат 

намалени. 

 

Докладчикът счита, че тази промяна ще увеличи броя на случаите, в които стопанските 

субекти и потребителите могат да реализират добре приети спестявания. Прагът за 
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искове с малък материален интерес ще трябва да остане под цената на средния иск, така 

че да бъдат осигурени необходимите процесуални гаранции за исковете, които не са с 

малък материален интерес. Също така не трябва да се забравя, че по-честото използване 

на процедурата вследствие на повишаването на прага ще направи процедурата част от 

ежедневната дейност на съдилищата. Това ще улесни достъпа до необходимата 

информация за субектите, които потенциално могат да ползват тази процедура, и по-

специално — за потребителите. Въпреки това на този етап не изглежда осъществимо 

прагът да се увеличи над 10 000 EUR, поради което докладчикът подкрепя 

предложението на Комисията. 

 

ІII Б. Производството 

 

Провеждането на устната фаза на съдебното производство чрез видеоконферентна 

връзка е своевременно предложение за модернизация. Необходимостта да се пътува за 

провеждането на устната фаза на съдебното производство и да се плащат пътни 

разноски може да съставлява значителна пречка при презграничните дела. В 

статистическо проучването на Комисията относно европейската процедура за искове с 

малък материален интерес един от трима запитани е посочил, че би бил по-склонен да 

предяви иск, ако процедурите могат да бъдат проведени от разстояние, например ако не 

е необходимо да се явява лично пред съда. 

 

Трябва да се отбележи, че съответните помещения и оборудване, ще трябва да бъдат 

предоставени и поддържани от съдилищата. Такава инфраструктура често липсва и 

средствата за създаването ѝ са оскъдни в тези времена на икономическа криза. Поради 

това докладчикът счита, че на държавите членки следва да се предостави допълнителен 

срок от две години, за да се гарантира, че такава инфраструктура е на разположение, 

ако тя се изисква в цяла Европа. 

 

По отношение на провеждането на устната фаза на съдебното производство, 

докладчикът също така счита, че сезираният съд следва да има по-голяма свобода да 

отхвърли молбата за провеждане на устна фаза на съдебното производство, когато това 

не се изисква от фактите по делото. 

 

Докладчикът подкрепя предложението, доколкото с него се цели да се насърчи 

използването на информационни технологии. Данните сочат, че недостатъчното 

използване на информационните технологии разубеждава гражданите да използват 

европейската процедура за искове с малък материален интерес. Една пета от 

участвалите в проучването на Комисията посочват, че те биха били по-склонни да 

използват процедурата, ако всички производства могат да бъдат провеждани онлайн. 

Електронната комуникационна система по места обаче трябва да работи отлично и да 

осигурява същата процесуална сигурност, както връчването по пощата, например по 

отношение на обратната разписка за получаването. 

 

Следователно трябва да бъдат подсилени разпоредбите относно използването на 

информационни технологии, но без ненужно да засяга националните процедури. 

 

ІII В. Разноските 
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Докладчикът счита, че такси в размер на 1 000 EUR, които съгласно новите разпоредби 

могат да бъдат събирани при предявяване на иск с цена 10 000 EUR, продължават да 

бъдат твърде високи. Това обаче до голяма степен все още остава въпрос от 

компетентността на държавите членки. 

 

Предложението на Комисията да се предвиди максимален размер от 35 EUR за 

минималната съдебна такса изглежда разумно, като се има предвид, че Комисията 

определи средната минимална съдебна такса от 34 EUR за предявяване на иск с цена 

200 EUR и от 44 EUR — за предявяването на иск с цена 500 EUR. Освен това 

докладчикът счита, че страните с ниски доходи следва да бъдат освободени от 

заплащането на съдебни такси. Би могло да се вземе предвид размерът на националната 

минимална работна заплата, за да може във всяка от държавите членки да се определи 

прагът за такова освобождаване от такси. 

 

Докладчикът приветства предложението на Комисията държавите членки да се 

задължат да въведат средства за плащане от разстояние, включително чрез банков 

превод и системи за плащане онлайн чрез кредитна или дебитна карта. Това ще позволи 

на ищците при плащането на съответните такси да спестят разноски, които според 

Комисията варират между 400 EUR и 800 EUR, когато е необходимо пътуване. Когато 

искът е бил разгледан по удовлетворителен начин от разстояние, би било абсурдно от 

страните да се иска да пътуват, за да заплатят съответните такси. За да се позволи на 

гражданите да се възползват от тези икономии, е необходимо да се отдели специално 

внимание на изпълнението на това изискване. Същевременно докладчикът счита, че 

съдебната администрация в държавите членки не следва да осигурява наличието на 

няколко способа за плащане от разстояние; един е достатъчен. 

 

Промяната на изискването за превод е нещо добро, тъй като ще доведе до икономии на 

парични средства и време. Според данните, публикувани от Комисията, средните 

разходи за превод на формуляр Г са 60 EUR, но те могат да бъдат намалени на 40 EUR, 

ако се превежда само раздел 4.3. Това няма да създаде проблем за разбирането, тъй като 

всички останали полета от формуляра, освен раздел 4.3, вече са на разположение на 

всички официални езици в текста на регламента. Също така следва да се разгледа 

възможността за предоставяне на формулярите в електронен формат, за да може 

допълнително да се улесни процедурата. 

 

IV. Информираност и насоки 

 

Европейската процедура за искове с малък материален интерес може да има успех, 

само ако потребителите и предприятията, съдилищата и сдруженията, които 

предоставят консултации, са информирани за нея. Данните, представени от Комисията, 

сочат, че 86% от гражданите и почти половината от съдилищата никога не са чували за 

тази процедура. Ето защо е от решаващо значение Комисията да продължава да полага 

усилия за предоставяне на информация относно европейската процедура за искове с 

малък материален интерес, по-специално чрез портала за електронно правосъдие. Също 

толкова важно е държавите членки да допълват дейността на Комисията чрез 

национални кампании за повишаване на информираността. 
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Освен това потребителите и стопанските субекти също се нуждаят от много конкретна 

информация за това как да използват процедурата на практика и какви биха били 

разноските във връзка с това. Ето защо за държавите членки е разумно да предоставят 

информация за съдебните такси и способите за плащане съгласно европейската 

процедура за искове с малък материален интерес. Комисията ще публикува тази 

информация в интернет, което ще позволи на потребителите и стопанските субекти да 

вземат информирани решения. 

 

Потребителите и МСП могат да се нуждаят от практическа помощ при попълване на 

формулярите за процедурата. Във връзка с това предложението на Комисията за 

практическа помощ е от най-голяма полза. Тази помощ обаче може да е от полза, само 

ако е целенасочена, практична и конкретна. Може да се окаже полезно да се проучат 

възможностите за онлайн насоки , като същевременно се има предвид, че ще бъдат 

необходими и индивидуални, лични консултации. Помощта може да бъде полезна също 

така на етапа на принудителното изпълнение. 

 

V. Заключение 

 

Докладчикът като цяло оценява много положително промените, предложени от 

Комисията. Докладчикът счита, че промените, предложени в настоящия проектодоклад 

ще подобрят допълнително прилагането на процедурата за искове с малък материален 

интерес, и очаква идеите на другите членове да бъдат внесени за обсъждане под 

формата на изменения. 

 

Предложението в настоящия му вид ще влезе в сила на двадесетия ден след датата на 

неговото публикуване. То ще започне да се прилага шест месеца след това. 

Докладчикът предлага да се делегират законодателни правомощия на Комисията да 

утвърди необходимите формуляри, като задължението за държавите членки да 

предоставят определена информация следва да се прилага от деня на влизането на 

изменението в сила, като по този начин ще се гарантира, че нормативната уредба ще е 

налице на датата, от която започват да се прилагат измененията по същество. 

 

Освен това, за да може да се гарантира, че съответното оборудване ще е налично в 

съдебните зали, докладчикът предлага да се предостави на държавите членки 

допълнителен срок от три години, считано от датата на влизане в сила, преди 

провеждането на устната фаза на съдебното производство чрез видеоконферентна 

връзка да стане задължително. 
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