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Grozījums Nr. 28
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šai regulai būtu jāsniedz pietiekamas 
garantijas pret rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Jo īpaši, ja kreditors vēl nav 
saņēmis nolēmumu, kas ir izpildāms 
izpildes dalībvalstī, tiesai būtu jāvar
pieprasīt kreditoram sniegt nodrošinājumu, 
lai garantētu zaudējumu atlīdzību, kas 
parādniekam varētu rasties rīkojuma 
nepamatotas izdošanas rezultātā. Uz 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
kreditoram būs jākompensē parādniekam 
šādi zaudējumi, būtu jāattiecina valsts 
tiesības. Gadījumos, kad dalībvalsts 
tiesības neparedz tiesību aktos noteiktu 
prasītāja atbildību, šai regulai nevajadzētu 
liegt pasākumu izmantošanu, kuriem ir 
līdzvērtīgas sekas, piemēram, pienākumu 
prasītājam nodrošināt zaudējumu atlīdzību.

(15) Šai regulai būtu jāsniedz pietiekamas 
garantijas pret rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Jo īpaši, ja kreditors vēl nav 
saņēmis nolēmumu, kas ir izpildāms 
izpildes dalībvalstī, tiesai būtu jāpieprasa
kreditoram sniegt nodrošinājumu, lai 
garantētu zaudējumu atlīdzību, kas 
parādniekam varētu rasties rīkojuma 
nepamatotas izdošanas rezultātā. Uz 
konkrētiem nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem kreditoram būs jākompensē 
parādniekam šādi zaudējumi, būtu 
jāattiecina valsts tiesības, taču dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka ir spēkā noteikumi 
par kompensācijas piešķiršanu tiem, kas 
cietuši zaudējumus rīkojuma ļaunprātīgas 
izmantošanas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu kontu apķīlāšanas 
rīkojuma raitu izpildi, regulai būtu 
jānosaka, ka rīkojuma pārsūtīšana no 
izdodošās tiesas bankai notiek, izmantojot 
tiešu izsniegšanu, kā noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un 
ārpustiesas civillietu vai komerclietu 
dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs. 

(17) Ja prasītājs jau ir saņēmis nolēmumu 
vai citu izpildu dokumentu lietā pēc 
būtības un lai nodrošinātu kontu 
apķīlāšanas rīkojuma raitu izpildi, regulai 
būtu jānosaka, ka rīkojuma pārsūtīšana no 
izdodošās tiesas bankai notiek, izmantojot 
tiešu izsniegšanu, kā noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un 
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Regulai būtu jāparedz arī atbilstoši 
noteikumi attiecībā uz bankas veikto 
rīkojuma piemērošanu un jāuzliek 
pienākums bankai paziņot, vai rīkojuma 
rezultātā ir tikuši sekmīgi bloķēti 
parādnieka finanšu līdzekļi.

ārpustiesas civillietu vai komerclietu 
dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs. 
Regulai būtu jāparedz arī atbilstoši 
noteikumi attiecībā uz bankas veikto 
rīkojuma piemērošanu un jāuzliek 
pienākums bankai paziņot, vai rīkojuma 
rezultātā ir tikuši sekmīgi bloķēti 
parādnieka finanšu līdzekļi.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Komisijas priekšlikumam eksekvatūras prasības nedrīkst piemērot gadījumos, kad 
ar pamatotu nolēmumu kreditoram jau ir piešķirta kāda summa, jo konta apķīlāšanas 
rīkojums ir spēkā tikai attiecībā uz personām, kuras vēlas atgūt sev likumīgi piederošu 
īpašumu.

Grozījums Nr. 30
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ja prasītājs vēl nav saņēmis 
nolēmumu vai citu izpildu dokumentu 
lietā pēc būtības, tās dalībvalsts tiesas 
iestādes, kurā atrodas konts, var uz konta 
apķīlāšanas rīkojumu attiecināt samērīgu 
minimālo tiesvedību. Šāda tiesvedība 
jāveic tiktāl, cik tā ir nepieciešama 
parādnieka pienācīgai aizsardzībai. 
Parādnieku nedrīkst informēt par šādu 
tiesvedību, pirms nav piemērots rīkojums.

Or. en

Pamatojums

Lai dalībvalstis varētu garantēt savu pilsoņu aizsardzību pret to, ka ļaunprātīgi tiek 
izmantotas kontu apķīlāšanas rīkojuma eksekvatūras procedūras, tām jābūt iespējai savā 
valstī rīkojuma iesniegšanai piemērot eksekvatūras prasības. Ar šādu tiesvedību nevajadzētu 
apstrīdēt izcelsmes tiesas nolēmumu attiecībā uz to, vai ir bijis pietiekams pamats prasītāja 
lietā izdot rīkojumu, bet gan jāsniedz iespēja izlemt, vai ir nodrošināta pietiekama 
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aizsardzība.

Grozījums Nr. 31
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Banku kontu apķīlāšanas procedūras 
ietvaros būtu jāaizsargā parādnieka tiesības 
uz taisnīgu tiesu. Tam jo īpaši būtu 
nepieciešams, lai rīkojums un visi prasītāja 
iesniegtie dokumenti tiktu izsniegti 
atbildētājam, nekavējoties pēc rīkojuma 
piemērošanas, un lai atbildētajam būtu 
tiesības pieprasīt rīkojuma pārskatīšanu. 
Pārskatīšanai būtu jābūt tās tiesas 
jurisdikcijā, kura ir izdevusi rīkojumu, 
izņemot, ja tiek apstrīdēti izpildes aspekti. 
Tomēr, ja atbildētājs ir patērētājs, 
darbinieks vai apdrošināta persona, 
viņam būtu jāvar iesniegt pieteikumu 
rīkojuma pārskatīšanai tās dalībvalsts 
tiesās, kurā atrodas viņa domicils. 
Parādniekam būtu jābūt arī tiesībām panākt 
finanšu līdzekļu atbrīvošanu, ja viņš sniedz 
citu nodrošinājumu.

(18) Banku kontu apķīlāšanas procedūras 
ietvaros būtu jāaizsargā parādnieka tiesības 
uz taisnīgu tiesu. Tam jo īpaši būtu 
nepieciešams, lai rīkojums un visi prasītāja 
iesniegtie dokumenti tiktu izsniegti 
atbildētājam, nekavējoties pēc rīkojuma 
piemērošanas, un lai atbildētājam būtu 
tiesības pieprasīt rīkojuma pārskatīšanu. 
Paša rīkojuma pārskatīšanai būtu jābūt tās 
tiesas jurisdikcijā, kura ir izdevusi 
rīkojumu, izņemot, ja tiek apstrīdēti 
izpildes aspekti. Tomēr saistībā ar 
rīkojuma izpildi attiecīgajā dalībvalstī
atbildētājam būtu jāvar iesniegt pieteikumu 
rīkojuma pārskatīšanai tās dalībvalsts 
tiesās, kurā atrodas viņa konts. 
Parādniekam būtu jābūt arī tiesībām panākt 
finanšu līdzekļu atbrīvošanu, ja viņš sniedz 
citu nodrošinājumu.

Or. en

Pamatojums

Lai apstrīdētu kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas piemērojams visā ES, parādniekam jācenšas 
panākt, ka tiesa, kas izsniegusi rīkojumu, to pārskata, taču to personu aizsardzības nolūkā, 
kurām varētu būt konti vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir jārada iespēja rīkojuma izpildi 
apstrīdēt ikvienas tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas kāds no kontiem, uz kuru attiecas 
rīkojuma izpilde konkrētajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 32
Arlene McCarthy
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Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms EAPO izdošanas tiesa var pieprasīt
prasītājam drošības naudu vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu, lai garantētu zaudējumu 
atlīdzību, kas radušies atbildētājam, ciktāl
prasītājam ir pienākums atlīdzināt šādus 
zaudējumus saskaņā ar valsts tiesībām.

Pirms EAPO izdošanas tiesa pieprasa
prasītājam drošības naudu vai līdzvērtīgu 
nodrošinājumu, lai garantētu zaudējumu 
atlīdzību, kas radušies atbildētājam.
Prasītājam ir pienākums atlīdzināt šādus 
zaudējumus, ja tiesa, kas izsniegusi
EAPO, pēc pārskatīšanas nolemj, ka 
prasītājs EAPO pieprasījis nepamatoti. 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EAPO, kas izdots vienā dalībvalstī, 
pamatojoties uz 6. panta 2. punktu un 
14. panta 1. punktu, tiek atzīts un izpildīts 
citās dalībvalstīs bez izpildāmības 
pasludināšanas un bez iespējām iebilst pret 
tā atzīšanu.

EAPO, kas izdots vienā dalībvalstī 
5. panta 2. punktā un 14. panta 1. punktā
minētajos gadījumos, tiek atzīts un 
izpildīts citās dalībvalstīs bez izpildāmības 
pasludināšanas un bez iespējām iebilst pret 
tā atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Skaidri jāparedz, ka eksekvatūras procedūra tiek atcelta tikai tad, ja prasītājs ir saņēmis 
pamatotu nolēmumu, kā noteikts 5. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 34
Ivo Strejček

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kontā esošos finanšu līdzekļus, kas 
norādīti EAPO saskaņā ar 1. punktu, veido 
finanšu instrumenti, to vērtību nosaka, 
izmantojot attiecīgo tirgus likmi 
piemērošanas dienā.

3. Ja kontā esošos finanšu līdzekļus, kas 
norādīti EAPO saskaņā ar 1. punktu, veido 
finanšu instrumenti, to vērtību nosaka, 
izmantojot attiecīgo tirgus likmi 
piemērošanas dienā. Ja finanšu līdzekļu 
kopējā vērtība pārsniedz EAPO norādīto 
summu, tās dalībvalsts attiecīgā tiesa, 
kurā atrodas konts, nosaka, attiecībā uz 
kuriem kontā pieejamajiem finanšu 
instrumentiem EAPO ir piemērojams. 

Or. en

Pamatojums

Ja kontā ir dažādi finanšu instrumenti, tās dalībvalsts tiesa, kurā reģistrēts konts, nosaka, 
attiecībā uz kuriem kontā pieejamajiem finanšu instrumentiem EAPO ir piemērojams.

Grozījums Nr. 35
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
34. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību aizsardzības līdzekļi izcelsmes 
dalībvalstī

Prasītāja tiesības uz EAPO pārskatīšanu

Or. en

Grozījums Nr. 36
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārskatīšanas pieteikumu iesniedz tiesai, 
kas ir izdevusi rīkojumu. Pieteikumu 

3. Pārskatīšanas pieteikumu attiecībā uz
EAPO, kas ir piemērojams visā Savienībā,
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iesniedz, izmantojot veidlapu, kas noteikta 
IV pielikumā, un izmantojot jebkādus 
saziņas līdzekļus, ieskaitot elektroniskos.

iesniedz tiesai, kas ir izdevusi rīkojumu. 
Pieteikumu iesniedz, izmantojot veidlapu, 
kas noteikta IV pielikumā, un izmantojot 
jebkādus saziņas līdzekļus, ieskaitot 
elektroniskos.

Or. en

Pamatojums

Lai apstrīdētu kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas piemērojams visā ES, parādniekam jācenšas 
panākt, ka tiesa, kas izsniegusi rīkojumu, to pārskata, taču to personu aizsardzības nolūkā, 
kurām varētu būt konti vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir jārada iespēja rīkojuma izpildi 
apstrīdēt ikvienas tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas kāds no kontiem, uz kuru attiecas 
rīkojuma izpilde konkrētajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 37
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot atbildētāja tiesības, kas 
noteiktas 35. pantā, viņš EAPO 
pārskatīšanas pieteikumu var iesniegt arī 
citas dalībvalsts tiesā. Ikviens tiesas 
nolēmums, ar ko atceļ vai groza saskaņā 
ar šo punktu izdotu EAPO, ir 
piemērojams tikai tajā dalībvalstī, kurā 
atrodas minētā tiesa.

Or. en

Pamatojums

Lai apstrīdētu kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas piemērojams visā ES, parādniekam jācenšas 
panākt, ka tiesa, kas izsniegusi rīkojumu, to pārskata, taču to personu aizsardzības nolūkā, 
kurām varētu būt konti vairāk nekā vienā dalībvalstī, ir jārada iespēja rīkojuma izpildi 
apstrīdēt ikvienas tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas kāds no kontiem, uz kuru attiecas 
rīkojuma izpilde konkrētajā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 38
Arlene McCarthy

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Atbildētāja tiesību aizsardzības līdzekļi 

viņa domicila dalībvalstī

Ja atbildētājs ir patērētājs, darbinieks vai 
apdrošināta persona, viņš, pamatojoties uz 
34. un 35. pantu, var iesniegt pārskatīšanas 
pieteikumu kompetentajai tiesai dalībvalstī, 
kurā atrodas viņa domicils; šo tiesu paziņo 
Komisijai saskaņā ar 48. pantu.

Or. en

Pamatojums

Lai apstrīdētu kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas piemērojams visā ES, parādniekam jācenšas 
panākt, ka tiesa, kas izsniegusi rīkojumu, to pārskata, taču to personu aizsardzības nolūkā, 
kurām varētu būt konti vairāk nekā vienā dalībvalstī, jārada iespēja, ka rīkojuma izpildi var 
apstrīdēt tiesās ikvienas dalībvalstī, kurā atrodas kāds no kontiem saistībā ar rīkojuma izpildi 
konkrētajā dalībvalstī.


