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Изменение 28
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В регламента следва да се 
предоставят достатъчни гаранции срещу 
злоупотреба със заповедта. По-
специално, освен ако кредиторът вече 
не е разполага със съдебно решение, 
подлежащо на принудително 
изпълнение в държавата-членка по 
изпълнение, съдът следва да може да 
изиска от кредитора да учреди гаранция, 
за да осигури обезщетение за всички 
вреди, претърпени от страна на 
длъжника, в резултат на неоснователна 
заповед. Условията, по които 
кредиторът е отговорен да компенсира 
длъжника за такива щети, трябва да се 
уреждат от националното 
законодателство. Когато в 
законодателството на една държава-
членка не се предвижда правна 
отговорност за ищеца, в настоящия 
регламент не трябва да се изключва 
прибягването до мерки с равностоен 
ефект, като например задължението 
за ищеца да се ангажира с 
обезщетение за нанесени щети.

(15) В регламента следва да се 
предоставят достатъчни гаранции срещу 
злоупотреба със заповедта. По-
специално, освен ако кредиторът вече 
не е разполага със съдебно решение, 
подлежащо на принудително 
изпълнение в държавата-членка по 
изпълнение, съдът следва да изиска от 
кредитора да учреди гаранция, за да 
осигури обезщетение за всички вреди, 
претърпени от страна на длъжника, в 
резултат на неоснователна заповед. 
Конкретните условия, по които 
кредиторът е отговорен да компенсира 
длъжника за такива щети, трябва да се 
уреждат от националното 
законодателство, но държавите-
членки следва да гарантират че 
съществуват клаузи, за компенсиране 
на жертвите на  злоупотреби със 
заповедта.

Or. en

Изменение 29
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се гарантира бързото (17) В случай, че даден ищец вече е 
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принудително изпълнение на заповедта 
за запор на банкови сметки, в 
регламента следва да се предвиди 
заповедта да бъде предадена от 
издаващия съд на банката чрез пряко 
връчване, както е определено в 
Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно 
връчване в държавите-членки на 
съдебни и извънсъдебни документи. В 
регламента следва също да се предвидят 
подходящи правила за привеждане в 
действие на заповедта от страна на 
банката, а банката да бъде задължена да 
обяви дали заповедта успешно е 
обхванала всички средства на длъжника.

получил съдебно решение или друг 
акт, подлежащ на принудително 
изпълнение по същество и за да се 
гарантира бързото принудително 
изпълнение на заповедта за запор на 
банкови сметки, в регламента следва да 
се предвиди заповедта да бъде 
предадена от издаващия съд на банката 
чрез пряко връчване, както е определено 
в Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно 
връчване в държавите-членки на 
съдебни и извънсъдебни документи. В 
регламента следва също да се предвидят 
подходящи правила за привеждане в 
действие на заповедта от страна на 
банката, а банката да бъде задължена да 
обяви дали заповедта успешно е 
обхванала всички средства на длъжника.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предложението на Комисията не следва да съществуват 
изисквания за екзекватура когато съдебно решение по същество вече е присъдило сума 
на кредитора, тъй като заповедта за запор на сметка е приложима единствено за 
лице, стремящо се да влезе във владение на своята законна собственост.

Изменение 30
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) В случай, че даден ищец още не е 
получил съдебно решение или друг 
акт, подлежащ на принудително 
изпълнение по същество, заповедта за 
запор на сметка може бъде 
превърната в предмет на минимални 
пропорционални производства от 
съдилищата на държавите-членки, в 
които се намират сметките. 
Подобни съдебни производства 
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трябва да бъдат ограничени до това, 
което е необходимо, за осигуряване на 
подходяща защита за длъжника. 
Длъжникът не трябва да бъде 
информиран за подобни производства, 
преди да се пристъпи към изпълнение 
на заповедта.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде възможност на държавите-членки да гарантират защита за своите 
граждани от нарочна злоупотреба на екзекватурните производствата по заповеди за 
запор на сметки, последните следва да могат да прилагат изисквания за екзекватура 
към исковете за издаване на заповед в своите държави-членки. Подобни производства 
не следва да могат да предопределят решението на първоначалния съд относно 
същината на основанието на ищеца за издаване на заповед, но следва да могат да 
решават дали е на лице достатъчна защита.

Изменение 31
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правото на длъжника на 
справедлив съдебен процес трябва да 
бъде защитено в производствата 
относно заповед за запор на банкови 
сметки. За това се изисква по-специално 
заповедта и всички документи, 
представени от ищеца, да се връчват на 
ответника незабавно след привеждането 
й в действие, както и ответникът да 
може да поиска преразглеждане на 
заповедта. Съдът, издал заповедта, 
следва да е компетентен за 
преразглеждането, освен ако се 
оспорват някои аспекти на 
принудителното изпълнение. Въпреки 
това, ако ответникът е потребител, 
служител или застраховано лице, 

(18) Правото на длъжника на 
справедлив съдебен процес трябва да 
бъде защитено в производствата 
относно заповед за запор на банкови 
сметки. За това се изисква по-специално 
заповедта и всички документи, 
представени от ищеца, да се връчват на 
ответника незабавно след привеждането 
й в действие, както и ответникът да 
може да поиска преразглеждане на 
заповедта. Съдът, издал самата 
заповед, следва да е компетентен за 
преразглеждането, освен ако се 
оспорват някои аспекти на 
принудителното изпълнение. Въпреки 
това, ответникът трябва да е в състояние 
да поиска преразглеждане на заповедта
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той трябва да е в състояние да поиска 
преразглеждане на заповедта от 
съдилищата в държавата-членка по 
местожителство. Длъжникът следва 
да има право да освободи средствата в 
сметката, ако е осигурил алтернативно 
обезпечение.

от съдилищата в държавата-членка, в 
която има сметки, във връзка с 
принудителното изпълнение  на 
заповедта в тази държава-членка.
Длъжникът следва да има право да 
освободи средствата в сметката, ако е 
осигурил алтернативно обезпечение.

Or. en

Обосновка

За да оспори дадена заповед за запор на сметка, тъй като тя се прилага на 
територията на целия Съюз, длъжникът следва да изиска преразглеждане от съда, 
издал заповедта, но за да се гарантира закрила на физически лица, които живеят и 
имат сметки в повече от една държава-членка, те следва да могат да оспорват 
прилагането на заповедта в съдилищата на всяка държава-членка, в която имат 
сметки, в частта за нейното изпълнение в тази държава-членка.

Изменение 32
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да издаде ЕЗЗБС съдът може да 
изиска от ищеца да учреди парична 
гаранция или равностойно обезпечение, 
за да се гарантира обезщетение за 
всички щети, понесени от ответника,
ако ищецът е отговорен за 
компенсирането на такива щети 
съгласно националното 
законодателство.

Преди да издаде ЕЗЗБС съдът изисква
от ищеца да учреди парична гаранция 
или равностойно обезпечение, за да се 
гарантира обезщетение за всички щети, 
понесени от ответника. Ищецът е 
отговорен за компенсирането на такива 
щети ако съдът, издал ЕЗЗБСИ, реши 
след преразглеждането, че ищецът 
неправомерно е изискал 
постановяването на ЕЗЗПС.

Or. en

Изменение 33
Arlene McCarthy
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Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗЗБС, издадена в една държава-членка 
съгласно член 6, параграф 2 и член 14, 
параграф 1, се признава и подлежи на 
изпълнение в други държави-членки, 
без да е необходима декларация за 
изпълнимост и без възможност за 
противопоставяне на нейното 
признаване.

ЕЗЗБС, издадена в една държава-членка 
в случаите, посочени в член 5,
параграф 2 и член 14, параграф 1, се 
признава и подлежи на изпълнение в 
други държави-членки, без да е 
необходима декларация за изпълнимост 
и без възможност за противопоставяне 
на нейното признаване.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че екзекватурата се отменя единствено там, където ищецът е 
получил съдебно решение по същество, както е посочено в член 5, параграф 2.

Изменение 34
Ivo Strejček

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато средствата по сметката, 
определени в ЕЗЗБС по смисъла на 
параграф 1, се състоят от финансови 
инструменти, тяхната стойност се 
определя спрямо съответния пазарен 
курс, приложим в деня на привеждането 
Й в действие.

3. Когато средствата по сметката, 
определени в ЕЗЗБС по смисъла на 
параграф 1, се състоят от финансови 
инструменти, тяхната стойност се 
определя спрямо съответния пазарен 
курс, приложим в деня на привеждането 
Й в действие. Когато общата 
стойност на средствата надвишава 
сумата, посочена в ЕЗЗПС, 
компетентният съд на държавата-
членка, в която се намира сметката, 
определя за кой от наличните в 
сметката финансови инструменти, 
ЕЗЗПС се прилага.

Or. en
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Обосновка

Когато сметката съдържа различни финансови инструменти съдът на държавата-
членка, в която се намира сметката, следва да конкретизира за кой от тези
финансови инструменти се прилага ЕЗЗПС.

Изменение 35
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства за правна защита на 
ответника в държавата-членка на 
произход

Правото на ответника на 
преразглеждане на ЕЗЗПС.

Or. en

Изменение 36
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Молбата за преразглеждане се 
адресира до съда, издал заповедта. 
Молбата се подава, като за целта се 
използва формулярът, посочен в 
приложение IV посредством всякакви 
средства за комуникация, включително 
електронни.

3. Молбата за преразглеждане на 
ЕЗЗБС, която се прилага на 
територията на целия Съюз, се 
адресира до съда, издал заповедта 
Молбата се подава, като за целта се 
използва формулярът, посочен в 
приложение IV посредством всякакви 
средства за комуникация, включително 
електронни.

Or. en

Обосновка

За да оспори дадена заповед за запор на сметка, тъй като тя се прилага на 
територията на целия Съюз, длъжникът следва да изиска преразглеждане от съда, 
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издал заповедта, но за да се гарантира закрила на физически лица, които живеят и 
имат сметки в повече от една държава-членка, те следва да могат да оспорват 
прилагането на заповедта в съдилищата на всяка държава-членка, в която имат 
сметки, в частта за нейното изпълнение в тази държава-членка.

Изменение 37
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат правата на 
ответника по силата на член 35, той 
може да отправи заявление за 
преразглеждане на ЕЗЗБС също така 
до съдилище в друга държава-членка. 
Решение на съдилище да отмени или 
измени ЕЗЗБС, прието по силата на 
настоящия параграф, се прилага 
единствено в държавата-членка, в 
която се намира това съдилище.

Or. en

Обосновка

За да оспори дадена заповед за запор на сметка, тъй като тя се прилага на 
територията на целия Съюз, длъжникът следва да изиска преразглеждане от съда, 
издал заповедта, но за да се гарантира закрила на физически лица, които живеят и 
имат сметки в повече от една държава-членка, те следва да могат да оспорват 
прилагането на заповедта в съдилищата на всяка държава-членка, в която имат 
сметки, в частта за нейното изпълнение в тази държава-членка.

Изменение 38
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
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Средства за правна защита на 
ответника в държавата-членка по 

местожителство
Ако ответникът е потребител, 
служител или застраховано лице, 
той може също да изпрати молбата 
за преразглеждане по силата на 
членове 34 и 35 и до компетентния 
съд в държавата-членка, в която се 
намира неговото местожителство, 
за който Комисията трябва да бъде 
уведомена в съответствие с член 48.

Or. en

Обосновка

За да оспори дадена заповед за запор на сметка, тъй като тя се прилага на 
територията на целия Съюз, длъжникът следва да изиска преразглеждане от съда, 
издал заповедта, но за да се гарантира закрила на физически лица, които живеят и 
имат сметки в повече от една държава-членка, те следва да могат да оспорват 
прилагането на заповедта в съдилищата на всяка държава-членка, в която имат 
сметки, в частта за нейното изпълнение в тази държава-членка.


