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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par nolēmumu efektīvu izpildi Eiropas Savienībā – parādnieku īpašumu pārredzamība
(2008/2233(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 65. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 6. marta Zaļo grāmatu par nolēmumu efektīvu izpildi 
Eiropas Savienībā – parādnieku īpašumu pārredzamība (COM(2008)0128),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 6. marta Zaļo grāmatu par nolēmumu izpildes 
efektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienībā: aresta uzlikšana banku kontiem 
(COM(2006)0618) un Parlamenta 2007. gada 25. oktobra rezolūciju1,

– ņemot vērā 2008. gada 18. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
e-tiesiskumu2,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. gada 3. decembra 
atzinumu,

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2008. gada 22. septembra atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas 
atzinumu (A6-0000/2009),

A. tā kā parādu novēlota maksāšana vai nemaksāšana apdraud uzņēmumu un patērētāju 
intereses, it īpaši tad, ja kreditēšanas un izpildiestādēm nav informācijas par parādnieku 
vai viņu īpašumu atrašanās vietu; tā kā šo problēmu saasina pašreizējā ekonomiskā 
situācija, kurā naudas plūsma ir būtiska uzņēmumu izdzīvošanai;

B. tā kā problēmas ar pārrobežu parādu atgūšanu var radīt nopietnu šķērsli brīvai 
maksājumu rīkojumu cirkulācijai Eiropas Savienībā un traucēt tiesiskumu; turklāt, tā kā 
gadījumā, ja tiesas nolēmumus nevar izpildīt, taisnīguma īstenošana ir apdraudēta kopā ar 
komerciālās morāles standartiem;

C. tā kā, skaidri izsakoties, ļaunprātīgi parādnieki ir liela problēma, kas kļūst vēl nopietnāka 
pārrobežu prasību gadījumā, it īpaši attiecībā uz maziem uzņēmumiem, kuru rīcībā nav 
specializētu advokātu vai specializētu parādu iekasēšanas dienestu un kuri bieži nonāk 
neapskaužamā stāvoklī, jo tiem šai problēmai ir jāatvēl personāls, mazie finanšu resursi 
un – galvenais – laiks tā vietā, lai nodarbotos ar produktīvām lietām;

D. tā kā pastāv nopietna problēma saistībā ar ļaunprātīgiem parādniekiem, kuri nepilda 
                                               
1 OV C 263 E, 16.10.2008, 655. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0637.
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rūpīgi savus civiltiesiskos pienākumus, piemēram, cilvēkiem, kas ir ņēmuši vai paturējuši 
īpašumus, uz kuriem viņiem nav tiesību, vai kas nav izpildījuši savas komerciālās 
saistības; tā kā šādiem cilvēkiem bieži vien pieder ievērojami īpašumi dažādās struktūrās, 
pilnvarotās struktūrās un ieguldījumu fondos un veiksmīgu nolēmumu izpildi nevar 
panākt bez nepieciešamās informācijas; tā kā bieži šādu informāciju ir nepieciešams 
iegūt, nebrīdinot ļaunprātīgo parādnieku, kurš bieži vien atradīsies tādā stāvoklī, lai 
varētu uzreiz pārvietot īpašumus uz citu valsti;

E. tā kā ir arī zināms, ka atsevišķas suverēnas valstis nepilda šķīrējtiesas nolēmumus vai citu 
valstu tiesu nolēmumus, ko pieņem citu valstu tiesas, un tāpēc ir radušies „plēsoņu 
fondi”, kuri iegūst šo suverēno valstu parādu par daudz zemāku cenu un pēc tam cenšas 
gūt peļņu no nolēmuma izpildes; tā kā labāk un taisnīgāk būtu nodrošināt sākotnējiem 
kreditoriem līdzekļus, lai tie pašu varētu atgūt parādu;

F. tā kā ir maz valstu, kurām nepieder īpašumi ārpus valsts robežām, un tā kā tad, ja 
parādniekam nav cerību panākt nolēmumu izpildi attiecīgā valstī, vienīgais efektīvais 
parāda atgūšanas veids ir vērsties ārvalstu tiesās, tostarp Eiropas Savienības tiesās;

G. tā kā jebkura Kopienas rīcība padarīt informāciju pieejamu ir jāaplūko saistībā ar šāda 
veida gadījumiem, kuros informācijas trūkums rada lielu netaisnību; tā kā kreditors var 
izpildīt tiesas nolēmumu tikai tad, ja tam ir pieejama informācija par ļaunprātīga 
parādnieka īpašumiem, pret kuriem var vērst piedziņu, izpildot nolēmumus;

H. tā kā praksē šī problēma nav saistīta tikai ar lietām, kurās jau ir pieņemts nolēmums, kas 
nav izpildīts – tā var arī rasties, pirms prasītāji iesniedz prasības;

I. tā kā tomēr ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt, ka visi ierosinātie pasākumi ir samērīgi; tā kā 
ar tiem nav vajadzības nodrošināt to pašu rezultātu, ko var sasniegt ar pašreizējiem 
dalībvalstu pasākumiem, tie jāattiecina uz pārrobežu prasībām un ir jāizvairās no 
nevajadzīgas un neatbilstošas saskaņošanas,

J. tā kā ir paustas lielas bažas par to, ka dažas no iepriekš minētajā 2008. gada 6. marta 
Zaļajā grāmatā izvirzītajām idejām var pārkāpt pamattiesības, tostarp tiesības uz privāto 
dzīvi (datu aizsardzību), apdraudēt procesuālās garantijas un būt pretrunā daudzu 
dalībvalstu konstitucionālajām tradīcijām,

K. tā kā jebkuriem izdarītajiem priekšlikumiem jābūt lietderīgiem izmaksu ziņā un 
integrētiem citās Kopienas politikas jomās, lai novērstu pasākumu nevajadzīgu 
dublēšanos,

1. piekrīt Komisijai, ka pārrobežu parādu atgūšana ar tiesas nolēmumu izpildi ir liela iekšējā 
tirgus problēma, taču uzskata, ka neviens no Komisijas izvirzītajiem risinājumiem 
neatrisinās vislielāko problēmu, kas ir ļaunprātīgie parādnieki, kuri nepilda savus 
civiltiesiskos pienākumus un kuriem ir iespējas no tiem izvairīties;

Priekšlikums izstrādāt rokasgrāmatu par dalībvalstu tiesību aktiem un praksi izpildes jomā 

2. uzskata, ka šāda rokasgrāmata, kas būtu pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā, 
varētu būt noderīga labākajā gadījumā kā vispārīgs metodisks līdzeklis papildus tam, kas 
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ir pieejams citās jurisdikcijās;

3. tomēr uzskata, ka šādai rokasgrāmatai būs ierobežotas izmantošanas iespējas, tās izstrāde 
un satura atjaunināšana būs darbietilpīga un dārga, un tā nenovēršami nespēs ietvert 
jaunākās izmaiņas tiesību aktos; uzskata, ka tā būs noderīga tikai cilvēkiem, kas vēlas 
veikt nolēmumu izpildi citā valstī; norāda, ka vairumā gadījumu kreditoram būs jālūdz 
padoms juristam ārvalstu jurisdikcijā par to, kādi izpildes līdzekļi ir pieejami;

4. ir cieši pārliecināts, ka ārvalstu juristu sarakstu ieviešana, izmantojot iekšējā tirgus tiesību 
aktus saskaņā ar Direktīvu 77/249/EEK1 un 98/5/EK2, būtu lietderīgāka izmaksu ziņā un 
noderīgāka kreditoriem;

Publiskos reģistros pieejamās informācijas paplašināšana un piekļuves uzlabošana tai

5. uzskata – jautājumu par piekļuves uzlabošanu komercreģistriem var risināt saskaņā ar 
e-tiesiskuma programmu ar nosacījumu, ka tiek aizsargātas tiesības uz privāto dzīvi, 
tostarp nodrošināta datu aizsardzība;

6. pauž nopietnas bažas par piekļuves nodrošināšanu iedzīvotāju, sociālā nodrošinājuma un 
nodokļu reģistriem;

7. apgalvo – lai gan piekļuve iedzīvotāju reģistriem (kur tādi ir) var būt noderīga, lai atrastu 
ļaunprātīgas privātās personas, kas nemaksā uzturlīdzekļus vai neatmaksā personīgos 
aizņēmumus, tomēr tas būtu dārgi un nesamērīgi, kā arī nedotu nekādu labumu 
ļaunprātīgu parādnieku problēmas risināšanai, turklāt lielāku piekļuvi iedzīvotāju 
reģistriem var ļaunprātīgi izmantot žurnālisti vai pārdevēji, kas pret klientu gribu reklamē 
savas preces pa tālruni;

8. uzskata – neraugoties uz to, ka atsevišķās jurisdikcijās labāka piekļuve sociālā 
nodrošinājuma un nodokļu reģistriem tiek izmantota veiksmīgi, ir iespējams nonākt 
pretrunā noteikumiem par datu aizsardzību un konfidencialitāti; norāda, ka šāds 
pasākums paredzētu lielas tiesību aktu izmaiņas dažās dalībvalstīs un sabiedrība to 
uztvertu ar aizdomām; turklāt norāda, ka var arī rasties tiesiskas problēmas, izmantojot 
informāciju citam nolūkam nekā tam, kuram informācija tika apkopota;

9. turklāt konstatē, ka nodokļu deklarāciju un sociālā nodrošinājuma ieraksti daudzās 
dalībvalstīs ir konfidenciāli un ka ideja par šādu reģistru, ņemot vērā visus riskus saistībā 
ar ierakstu mainīšanu, šajā gadījumā nebūtu vēlama un tiktu uzskatīta par izpildvaras 
ļaunprātīgu izmantošanu;

10. apgalvo, ka priekšlikums ir nesamērīgs ar konkrēto mērķi, to iespējams ļaunprātīgi 
izmantot un tas var izraisīt tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumus;

                                               
1 Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot 
brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17. lpp.).
2Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu 
advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 
14.3.1998., 36. lpp.).
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11. uzsver, ka attiecībā uz ļaunprātīgiem parādniekiem kreditoriem jebkurā gadījumā, 
iespējams, būs jāvēršas pie privātdetektīviem un ka publisko reģistru izmantošana daudz 
nelīdzēs;

Informācijas apmaiņa starp izpildiestādēm

12. uzskata, ka ideju par uzlabotu sadarbību starp valsts izpildiestādēm var būt vērts izpētīt 
pamatīgāk, taču norāda, ka visās dalībvalstīs šādu iestāžu nav;

Parādnieku deklarācija

13. uzskata, ka parādnieku deklarācija var būt noderīga nolēmumu izpildes procedūras 
sastāvdaļa, turklāt šo procedūru var atbalstīt ar sankcijām saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

14. uzskata, ka šajā jomā Kopienai nav nepieciešams rīkoties, lai gan Kopiena varētu 
mudināt dalībvalstis, kur nepastāv parādnieku deklarācijas, paredzēt tiesību aktos šāda 
veida efektīvus instrumentus;

Eiropas īpašumu deklarācijas ieviešana

15. mudina, lai Eiropas īpašumu deklarāciju ieviestu kā papildu instrumentu un ar to 
neaizstātu pašreizējos dalībvalstu instrumentus;

16. uzstāj, ka šajā deklarācijā jāuzrāda ne tikai tie īpašumi, kas atrodas Eiropas Savienībā, bet 
arī tie, kas atrodas visā pasaulē;

Citi pasākumi

17. norāda, ka saskaņā ar Briseles I regulu1 katrai dalībvalstij ir savi pagaidu pasākumi, kuri 
ir pielāgoti un pakļauti šīs valsts tiesību aktiem, un ka vienpusējie rīkojumi nav atzīstami 
un izpildāmi saskaņā ar šo regulu, taču rīkojumiem, kas pieņemti saskaņā ar inter partes
procedūru un kurus saņem tiesu iestāde, ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem tiek 
piešķirt līdzvērtīgs efekts;

18. norāda, ka pagaidu pasākumi ietver: (i) rīkojumus informācijas izpaušanai par 
īpašumiem, kas var būt kļuvuši par nolēmuma izpildes pasākumu subjektu, un (ii) 
rīkojumus, kas aizsargā īpašumus, attiecībā uz kuriem netiek gaidīta izpildes procedūra, 
un (iii) arī starpposma maksājumu rīkojumus, kas nodrošina kreditoram tūlītēju 
maksājumu, saistībā ar kuru ir gaidāma strīda risināšana;

19. uzskata, ka maza apmēra lietās, it īpaši gadījumos, kad tiesas izdevumi varētu būt 
ierobežojošs apstāklis, taisnīguma novilcināšana ir atteikšanās nodrošināt taisnīgumu, un 
ka liela apmēra lietās vislielākais šķērslis izrādās tieši informācijas trūkums; tāpēc 
uzskata, ka pievēršanās pasākumiem par pagaidu rīkojumiem var nodrošināt labu 

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās (OJ V 12, 16.1.2001., 1. lpp.).
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risinājumu abu veidu lietās;

20. ierosina nopietni apsvērt ideju ieviest pagaidu Kopienas pasākumu papildus dalībvalstu 
tiesu pasākumiem; uzskata, ka tas varētu notikt vienkāršas, elastīgas procedūras veidā, 
kuru varētu pieņemt visā Eiropas Savienībā, tādējādi novēršot novilcināšanu un 
nevajadzīgus izdevumus; uzskata, ka tas arī būtu efektīvi un taisnīgi attiecībā pret trešām 
personām;

21. ierosina, ka šāds pasākums ir jāpiemēro prasījumiem saistībā ar šķīrējtiesas procedūru, kā 
arī ir jāņem un to var ņemt vērā sakarā ar gaidāmo Briseles I regulas pārskatīšanu;

o

o o

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas konsultatīvais dokuments ir sagatavots, jo ir bažas, ka problēmas ar pārrobežu 
parādu atgūšanu var būt šķērslis brīvai izpildes rīkojumu cirkulācijai Eiropas Savienībā un 
traucēt iekšējā tirgus pienācīgu funkcionēšanu. „Novēloti maksājumi un nemaksāšana vienādi 
apdraud gan uzņēmumu, gan patērētāju intereses. Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad 
kreditēšanas un izpildiestādei nav informācijas par parādnieka vai tā īpašumu atrašanās 
vietu.”   

Ļaunprātīgi parādnieki var būt liela problēma jebkur Eiropas Savienībā, jo sevišķi maziem 
uzņēmumiem, kuriem nav lielu resursu (līgumu ar speciāliem juristiem, parādu iekasēšanas 
struktūrām). Problēmu var atrisināt tad, ja parādniekam ir īpašumi Eiropas Savienībā un ir 
iespējams tos atrast un griezties tiesā. Ir jāšaubās, vai Komisijas priekšlikumi, kuri ir 
ierobežoti, jebkādā mērā gūtu panākumus situācijas uzlabošanā.

Attiecībā tieši uz Zaļo grāmatu Komisija ierosina izveidot rokasgrāmatu par dalībvalstu 
tiesību aktiem un praksi izpildes jomā, kura būtu pieejama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā.

Otrkārt, Komisija izvirza jautājumu par iespēju paplašināt komercreģistros pieejamo 
informāciju un piekļuves uzlabošanu tai.   

To varētu risināt saskaņā ar priekšlikumu par Eiropas e-tiesiskumu, attiecībā uz ko Parlaments 
ir jau paudis savu viedokli.

Treškārt, tiek izvirzīta ideja palielināt piekļuvi iedzīvotāju reģistriem.  

Ceturtkārt, Zaļajā grāmatā ir jautāts, vai izpildiestādēm ir jāpiešķir labāka piekļuve sociālā 
nodrošinājuma un nodokļu reģistriem. Tas atsevišķās jurisdikcijās ir veikts ar nelieliem 
panākumiem, taču var rasties iespējamas pretrunas saistībā ar datu aizsardzību un 
konfidencialitāti. 

Piektkārt, Komisija ierosina uzlabot sadarbību starp valsts izpildiestādēm.

Sestkārt, tiek izvirzīta ideja par „Eiropas īpašumu deklarāciju”, kas liktu parādniekiem izpaust 
visus savus īpašumus, kuri atrodas Eiropas tiesiskajā telpā, un ko, iespējams, atbalstītu ar 
sankcijām. 

Visbeidzot referente uz Komisijas lūgumu ieviest citus pasākumus, kurus varētu apsvērt, ir 
atbildējusi šādi.

Viņa uzskata, ka kreditori var gūt labumu, ja tiks ieviesta vienkārša, elastīga procedūra, kas 
varētu būt efektīva visā Eiropas Savienībā, lai izveidotu šādus pagaidu pasākumus: 
1) rīkojumus informācijas izpaušanai par īpašumiem, kuri var būt nolēmumu izpildes 
pasākumu subjekts, un 2) rīkojumus, kas aizsargā īpašumus, attiecībā uz kuriem ir ierosināta 
izpildes procedūra. Šādi pasākumi var būt arī starpposma maksājumu rīkojumi, kas nodrošina 
kreditoram tūlītēju maksājumu, saistībā ar kuru ir gaidāma strīda risināšana. 
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Ja Komiteja uzskata, ka šo jautājumu ir vērts izpētīt, referente ierosinās sākt pētījumu par 
pagaidu pasākumiem Eiropas Savienībā, lai aplūkotu šādus jautājumus. 

(1) Kā pašreizējās dalībvalstu sistēmas darbojas praksē — pētījumu varētu ierobežot līdz 
vienai valstij, kur spēkā ir precedentu tiesības, un iekļaut pētījumā arī valsti, kur spēkā ir 
civiltiesības, turklāt apskatot vismaz vienu Austrumeiropas sistēmu. 

(2) Uzlabojumi pašreizējās sistēmās, kuru aplūkošana var būt noderīga. Šim mērķim pētījums 
jāsagatavo tā, lai tiktu aplūkotas sistēmas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. 

(3) Jomas, kurās būtu vēlama turpmāka sadarbība starp dalībvalstīm. Piemēram, pētījumam 
būtu jānosaka trūkumi attiecībā uz sistēmās pašreiz īstenoto pagaidu pasākumu pieejamību, 
salīdzināmie izdevumi un efektivitāte, kā arī tas, vai stāvokli var uzlabot.

(4) Kā pagaidu rīkojumus var integrēt banku sistēmas darbā. 
Bieži vien bankas tiek iesaistītas kā trešās personas, un ir jāizveido pagaidu rīkojumu sistēma, 
lai pielāgotos banku darbībai.

(5) Datu aizsardzības noteikumu, regulatīvo prasību un konfidencialitātes iespējamā ietekme.  
Piemēram, vai informācijas izpaušana var radīt regulatīvas problēmas trešai personai citā 
valstī?

(6) Taisnīgums attiecībā pret trešām personām (piemēram daļu īpašniekiem vai informācijas 
turētājiem), kuras nav konkrētās lietas puses, bet kuras pagaidu rīkojums var ietekmēt. 
(Piemēram, vai var rasties prasījumi no rīkojuma izpildes?)

(7) Kāda EK sistēma dalībvalstīm ir vairāk pieņemama?
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