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Τροπολογία 28
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ικανοποιητικά μέτρα 
διασφάλισης έναντι της κατάχρησης της 
διαταγής. Συγκεκριμένα, εκτός εάν ο 
πιστωτής διαθέτει ήδη δικαστική απόφαση 
εκτελεστή στο κράτος μέλος εκτέλεσης, το 
δικαστήριο θα πρέπει να δύναται να
υποχρεώνει τον πιστωτή να παρέχει 
εγγυήσεις για τη διασφάλιση της παροχής 
αποζημίωσης στον οφειλέτη έναντι 
οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί ως 
αποτέλεσμα αβάσιμης διαταγής. Οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πιστωτής θα 
υποχρεούται να αποζημιώνει τον οφειλέτη 
για την εν λόγω ζημία είναι σκόπιμο να 
διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Εάν 
η νομοθεσία ενός κράτους μέλους δεν 
προβλέπει εκ του νόμου ευθύνη του 
ενάγοντος, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει την προσφυγή σε 
μέτρα που παράγουν ισοδύναμα 
αποτελέσματα, όπως η υποχρέωση του 
ενάγοντος για καταβολή αποζημίωσης για 
τυχόν ζημίες.

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ικανοποιητικά μέτρα 
διασφάλισης έναντι της κατάχρησης της 
διαταγής. Συγκεκριμένα, εκτός εάν ο 
πιστωτής διαθέτει ήδη δικαστική απόφαση 
εκτελεστή στο κράτος μέλος εκτέλεσης, το 
δικαστήριο θα πρέπει να υποχρεώνει τον 
πιστωτή να παρέχει εγγυήσεις για τη 
διασφάλιση της παροχής αποζημίωσης 
στον οφειλέτη έναντι οποιασδήποτε ζημίας 
τυχόν υποστεί ως αποτέλεσμα αβάσιμης 
διαταγής. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ο πιστωτής θα υποχρεούται 
να αποζημιώνει τον οφειλέτη για την εν 
λόγω ζημία είναι σκόπιμο να διέπονται από 
την εθνική νομοθεσία αλλά τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις εφαρμόζονται για να 
αποζημιώνονται τα θύματα έναντι 
κατάχρησης της διαταγής.

Or. en

Τροπολογία 29
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ταχεία εκτέλεση της διαταγής διατήρησης 

(17) Σε περίπτωση που ένας ενάγων έχει 
ήδη επιτύχει την έκδοση δικαστικής 
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λογαριασμού, ο κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ότι η μεταβίβαση της διαταγής 
από το δικαστήριο έκδοσης στην τράπεζα 
πραγματοποιείται μέσω απευθείας 
επίδοσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει κατάλληλους κανόνες για την 
εφαρμογή της διαταγής από την τράπεζα 
και να υποχρεώνει την τράπεζα να δηλώνει 
εάν βάσει της διαταγής δεσμεύτηκαν με 
επιτυχία πόροι του οφειλέτη.

απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου επί 
της ουσίας, και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ταχεία εκτέλεση της 
διαταγής διατήρησης λογαριασμού, ο 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ότι η 
μεταβίβαση της διαταγής από το 
δικαστήριο έκδοσης στην τράπεζα 
πραγματοποιείται μέσω απευθείας 
επίδοσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει κατάλληλους κανόνες για την 
εφαρμογή της διαταγής από την τράπεζα 
και να υποχρεώνει την τράπεζα να δηλώνει 
εάν βάσει της διαταγής δεσμεύτηκαν με 
επιτυχία πόροι του οφειλέτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευθυγράμμιση με την πρόταση της Επιτροπής, δεν θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις για την
κήρυξη εκτελεστότητας, όταν μια δικαστική απόφαση επί της ουσίας έχει ήδη χορηγήσει ένα 
ποσό στον πιστωτή, καθώς η διαταγή διατήρησης λογαριασμού έχει ισχύ μόνο για κάποιον που 
επιζητεί κυριότητα της νόμιμης περιουσίας του.

Τροπολογία 30
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Σε περίπτωση που ένας ενάγων δεν
έχει ακόμη επιτύχει την έκδοση
δικαστικής απόφασης ή άλλου
εκτελεστού τίτλου επί της ουσίας, η
διαταγή διατήρησης λογαριασμού μπορεί 
να αποτελέσει το αντικείμενο ελάχιστων 
αναλογικών διαδικασιών από τα 
δικαστήρια των κρατών μελών όπου 
διατηρούνται οι λογαριασμοί. Οι
δικαστικές αυτές διαδικασίες πρέπει να
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περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο 
για να διασφαλισθεί η κατάλληλη 
προστασία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης δεν
πρέπει να ενημερώνεται για αυτές τις
διαδικασίες πριν από την εφαρμογή της 
διαταγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών τους
από δόλια κατάχρηση των διαδικασιών κήρυξης εκτελεστότητας της διαταγής διατήρησης
λογαριασμού, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις κήρυξης εκτελεστότητας 
στην εφαρμογή μιας διαταγής σε κάθε κράτος μέλος. Οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να
επιτρέπουν την εκ των υστέρων επίκριση της απόφασης του αρχικού δικαστηρίου όσον αφορά
την ουσία της υπόθεσης που αφορά την αίτηση διαταγής, θα πρέπει όμως, τουναντίον, να 
επιτρέπουν να καθοριστεί εάν υφίστανται επαρκείς μηχανισμοί προστασίας.

Τροπολογία 31
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα του οφειλέτη σε 
αμερόληπτο δικαστήριο πρέπει να 
διαφυλάσσεται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών της διαταγής διατήρησης 
λογαριασμού. Βασική προϋπόθεση για 
αυτό είναι η διαταγή και όλα τα έγγραφα 
που υποβάλλονται από τον ενάγοντα να 
επιδίδονται στον εναγόμενο αμέσως μετά 
την εφαρμογή της και ο εναγόμενος να 
δύναται να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης 
της διαταγής. Η αναθεώρηση θα πρέπει να 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου 
που εξέδωσε τη διαταγή, εκτός εάν 
αμφισβητούνται πτυχές της εκτέλεσής της. 
Ωστόσο, αν ο εναγόμενος είναι 
καταναλωτής, εργαζόμενος ή 
ασφαλισμένος, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για 

(18) Το δικαίωμα του οφειλέτη σε 
αμερόληπτο δικαστήριο πρέπει να 
διαφυλάσσεται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών της διαταγής διατήρησης 
λογαριασμού. Βασική προϋπόθεση για 
αυτό είναι η διαταγή και όλα τα έγγραφα 
που υποβάλλονται από τον ενάγοντα να 
επιδίδονται στον εναγόμενο αμέσως μετά 
την εφαρμογή της και ο εναγόμενος να 
δύναται να υποβάλει αίτηση αναθεώρησης 
της διαταγής. Η αναθεώρηση της ίδιας της 
διαταγής θα πρέπει να εμπίπτει στη
δικαιοδοσία του δικαστηρίου που εξέδωσε 
τη διαταγή, εκτός εάν αμφισβητούνται 
πτυχές της εκτέλεσής της. Ωστόσο, ο 
εναγόμενος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για 
αναθεώρηση της διαταγής ενώπιον των 
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αναθεώρηση της διαταγής ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους 
κατοικίας του. Ο οφειλέτης θα πρέπει 
επίσης να έχει δικαίωμα να αποδεσμεύσει 
τους πόρους που περιέχονται στο 
λογαριασμό του εφόσον παράσχει 
εναλλακτική εγγύηση.

δικαστηρίων κράτους μέλους στο οποίο 
διατηρεί λογαριασμούς όσον αφορά την 
εκτέλεση της διαταγής στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Ο οφειλέτης θα πρέπει 
επίσης να έχει δικαίωμα να αποδεσμεύσει 
τους πόρους που περιέχονται στο 
λογαριασμό του εφόσον παράσχει 
εναλλακτική εγγύηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θέσει υπό αμφισβήτηση μια διαταγή διατήρησης λογαριασμού, όπως εφαρμόζεται σε όλη
την ΕΕ, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιδιώξει αναθεώρηση από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτή
τη διαταγή, αλλά για να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων, που ενδέχεται να ζουν και να 
διατηρούν λογαριασμούς σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αυτά θα πρέπει να μπορούν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την εκτέλεση μιας διαταγής στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο διατηρούν λογαριασμούς σε ό,τι αφορά τις την εκτέλεση της διαταγής στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 32
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση ΕΔΔΛ, το 
δικαστήριο δύναται να ζητήσει από τον 
ενάγοντα την παροχή κατάθεσης εγγύησης 
ή ισοδύναμης εξασφάλισης με στόχο τη 
διασφάλιση αποζημίωσης έναντι 
οποιασδήποτε ζημίας υποστεί ο 
εναγόμενος, στον βαθμό που ο ενάγων 
είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση της εν 
λόγω ζημίας δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Πριν από την έκδοση ΕΔΔΛ, το
δικαστήριο ζητεί από τον ενάγοντα την 
παροχή κατάθεσης εγγύησης ή ισοδύναμης 
εξασφάλισης με στόχο τη διασφάλιση 
αποζημίωσης έναντι οποιασδήποτε ζημίας
υποστεί ο εναγόμενος. Ο ενάγων θα πρέπει
να είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση
της εν λόγω ζημίας αν το δικαστήριο που 
εξέδωσε την ΕΔΔΛ αποφασίσει, κατόπιν 
αναθεώρησης, ότι ο ενάγων κακώς έκανε 
αίτηση για ΕΔΔΛ.

Or. en
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Τροπολογία 33
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια ΕΔΔΛ που εκδίδεται σε ένα κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 2 και το άρθρο 14 
παράγραφος 1 αναγνωρίζεται και 
καθίσταται εκτελεστή στα άλλα κράτη 
μέλη χωρίς να είναι απαραίτητη η κήρυξη 
εκτελεστότητας και χωρίς να είναι δυνατόν 
να προβληθούν ενστάσεις στην 
αναγνώρισή της.

Μια ΕΔΔΛ που εκδίδεται σε ένα κράτος 
μέλος στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 
14 παράγραφος 1 αναγνωρίζεται και 
καθίσταται εκτελεστή στα άλλα κράτη 
μέλη χωρίς να είναι απαραίτητη η κήρυξη 
εκτελεστότητας και χωρίς να είναι δυνατόν 
να προβληθούν ενστάσεις στην 
αναγνώρισή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η κήρυξη εκτελεστότητας αίρεται μόνον όταν ο ενάγων έχει λάβει 
δικαστική απόφαση επί της ουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Τροπολογία 34
Ivo Strejček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια του 
λογαριασμού που αναφέρονται στη 
διαταγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα, η 
αξία τους καθορίζεται σύμφωνα με τη 
σχετική τιμή της αγοράς που ισχύει κατά 
την ημερομηνία εφαρμογής.

3. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια του 
λογαριασμού που αναφέρονται στη 
διαταγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα, η 
αξία τους καθορίζεται σύμφωνα με τη 
σχετική τιμή της αγοράς που ισχύει κατά 
την ημερομηνία εφαρμογής. Όταν η
συνολική αξία των κεφαλαίων υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται στην ΕΔΔΛ, το
αρμόδιο δικαστήριο του κράτους μέλους
όπου διατηρείται ο λογαριασμός ορίζει σε 
ποιο από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό θα 
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πρέπει να εφαρμοσθεί η ΕΔΔΛ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο λογαριασμός περιέχει διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, το δικαστήριο του κράτους
μέλους όπου διατηρείται ο λογαριασμός θα πρέπει να καθορίσει σε ποιο από αυτά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ΕΔΔΛ.

Τροπολογία 35
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένδικα μέσα του εναγομένου στο κράτος 
μέλος προέλευσης

Το δικαίωμα του εναγομένου για 
αναθεώρηση της ΕΔΔΛ

Or. en

Τροπολογία 36
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται 
στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή. Η 
αίτηση υποβάλλεται με χρήση του εντύπου 
που παρατίθεται στο παράρτημα IV ή 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

3. Η αίτηση αναθεώρησης της ΕΔΔΛ, 
όπως εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
Ένωση, υποβάλλεται στο δικαστήριο που 
εξέδωσε τη διαταγή. Η αίτηση 
υποβάλλεται με χρήση του εντύπου που 
παρατίθεται στο παράρτημα IV ή 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να θέσει υπό αμφισβήτηση μια διαταγή διατήρησης λογαριασμού, όπως εφαρμόζεται σε όλη
την ΕΕ, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιδιώξει αναθεώρηση από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτή
τη διαταγή, αλλά για να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων, που ενδέχεται να ζουν και να 
διατηρούν λογαριασμούς σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αυτά θα πρέπει να μπορούν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την εκτέλεση μιας διαταγής στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο διατηρούν λογαριασμούς σε ό,τι αφορά τις την εκτέλεση της διαταγής στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 37
Arlene McCarthy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του εναγομένου δυνάμει του άρθρου 
35, ένας εναγόμενος μπορεί επίσης να 
απευθύνει αίτηση αναθεώρησης της 
ΕΔΔΛ σε δικαστήριο άλλου κράτους 
μέλους. Κάθε απόφαση δικαστηρίου για 
αναίρεση ή τροποποίηση της ΕΔΔΛ, η 
οποία λαμβάνεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου, είναι εφαρμοστέα μόνο στο 
κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του 
το εν λόγω δικαστήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θέσει υπό αμφισβήτηση μια διαταγή διατήρησης λογαριασμού, όπως εφαρμόζεται σε όλη
την ΕΕ, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιδιώξει αναθεώρηση από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτή
τη διαταγή, αλλά για να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων, που ενδέχεται να ζουν και να 
διατηρούν λογαριασμούς σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αυτά θα πρέπει να μπορούν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την εκτέλεση μιας διαταγής στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο διατηρούν λογαριασμούς σε ό,τι αφορά τις την εκτέλεση της διαταγής στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 38
Arlene McCarthy
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Ένδικα μέσα του εναγομένου στο κράτος 

μέλος κατοικίας του
Αν ο εναγόμενος είναι καταναλωτής, 
εργαζόμενος ή ασφαλισμένος, δύναται 
επίσης να υποβάλει την αίτησή του για 
αναθεώρηση δυνάμει των άρθρων 34 και 
35 στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους 
μέλους όπου κατοικεί, το οποίο 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 48.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να θέσει υπό αμφισβήτηση μια διαταγή διατήρησης λογαριασμού, όπως εφαρμόζεται σε όλη
την ΕΕ, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιδιώξει αναθεώρηση από το δικαστήριο που εξέδωσε αυτή
τη διαταγή, αλλά για να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων, που ενδέχεται να ζουν και να 
διατηρούν λογαριασμούς σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αυτά θα πρέπει να μπορούν να 
θέσουν υπό αμφισβήτηση την εκτέλεση μιας διαταγής στα δικαστήρια οποιουδήποτε κράτους 
μέλους στο οποίο διατηρούν λογαριασμούς σε ό,τι αφορά τις την εκτέλεση της διαταγής στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.


