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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ανάκτησης
διασυνοριακών οφειλών θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Η 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών ανάκτησης διασυνοριακών οφειλών έχει αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις και επηρεάζει κατά πρώτο λόγο τις επιχειρήσεις που ασκούν 
εμπορικές δραστηριότητες ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Η λειτουργική και 
φθηνή πρόσβαση στη διασυνοριακή ανάκτηση των οφειλών είναι απολύτως απαραίτητη 
προκειμένου να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό
να υπάρχει ένας σαφής ορισμός των διασυνοριακών επιπτώσεων. Υπ' αυτήν την έννοια, η 
έκθεση επιλέγει έναν θετικό και όχι έναν αρνητικό ορισμό.  

Η ευρωπαϊκή διαδικασία κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί μια εναλλακτική
λύση έναντι της εσωτερικής δικαστικής διαδικασίας λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η 
διεξαγωγή της διαδικασίας έκδοσης διαταγής κατάσχεσης, χωρίς κοινοποίηση στον οφειλέτη, 
διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της διαταγής κατάσχεσης. Επίσης, θα πρέπει να
ενισχυθεί η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των πιστωτών να ανακτούν τις αξιώσεις 
τους, αφενός, και της κατάλληλης προστασίας των οφειλετών, αφετέρου. Η συντάκτρια
κρίνει απαραίτητο να καθιερωθεί η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης από τον πιστωτή, το 
ποσό της οποίας θα πρέπει να αφεθεί στην εκτίμηση του δικαστηρίου, καθώς και να 
διευκρινιστούν ορισμένοι όροι, όπως η θεμελίωση της αξίωσης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η αρχή της ταχύτητας διεξαγωγής των νομικών διαδικασιών μέσω του 
καθορισμού σύντομων και ακριβών προθεσμιών για την έκδοση και εκτέλεση  της διαταγής 
κατάσχεσης.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι η αποκάλυψη των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιορίζεται 
στα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την ανάκτηση των αξιώσεων. Τα ποσά που
είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ζωτικών αναγκών του οφειλέτη πρέπει να εξαιρούνται 
από την κατάσχεση. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες πρέπει να ανακτούν το κόστος για υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την εκτέλεση της διαταγής. Ωστόσο, είναι απαραίτητο το κόστος αυτό να 
αντανακλά αληθινά τις πραγματικές δαπάνες που επωμίζονται οι τράπεζες για την παροχή 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και της μη 
διάκρισης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 δύναται να 
υποχρεώνει τον πιστωτή να παρέχει 
εγγυήσεις υπό τη μορφή εγγύησης για τη 
διασφάλιση της παροχής αποζημίωσης 
στον οφειλέτη έναντι οποιασδήποτε ζημίας 
τυχόν υποστεί ως αποτέλεσμα αβάσιμης 
διαταγής. Η αξία της εγγύησης ορίζεται 
από το δικαστήριο ανάλογα με το ποσό 
της αξίωσης. 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.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η υποχρέωση καταβολής εγγύησης από τον πιστωτή, λόγω της 
ανεπάρκειας των αιτήσεων που θεμελιώνουν  την έκδοση της ΕΔΔΛ. Ο καθορισμός του ποσού 
της εγγύησης θα πρέπει να αφεθεί στην εκτίμηση του δικαστηρίου.



PA\883101EL.doc 5/18 PE475.906v01-00

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
χρηματικές αξιώσεις σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις με διασυνοριακές 
επιπτώσεις σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 3, ανεξάρτητα από το είδος του 
δικαστηρίου. Δεν καλύπτει, ιδίως, 
φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές 
υποθέσεις.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
αξιώσεις σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις 
σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3, 
ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. 
Δεν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, 
τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο όρος αξίωση ορίζεται ήδη στο άρθρο 4, παράγραφος 7, ως η υφιστάμενη αξίωση πληρωμής 
ενός καθορισμένου ή προσδιορίσιμου χρηματικού ποσού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι, 
δυνάμει της νομοθεσίας περί ασυλίας του 
κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο 
λογαριασμός, είναι ακατάσχετοι, ούτε σε 
συστήματα διακανονισμού αξιογράφων 
που ορίζονται από κράτη μέλη κατά το 
άρθρο 10 της οδηγίας 98/26/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι, 
δυνάμει της νομοθεσίας περί ασυλίας του 
κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο 
λογαριασμός, είναι ακατάσχετοι ούτε σε 
λογαριασμούς που έχουν ανοίξει στο 
πλαίσιο συστημάτων πληρωμών και 
συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων 
που ορίζονται από κράτη μέλη κατά το 
άρθρο 10 της οδηγίας 98/26/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να αφορά όλους τους λογαριασμούς 
που έχουν ανοιχτεί στο πλαίσιο συστημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ
(συστήματα πληρωμών και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων) και όχι μόνο στο πλαίσιο 
των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια υπόθεση θεωρείται ότι
έχει διασυνοριακές επιπτώσεις εκτός εάν 
το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση ΕΔΔΛ, όλοι οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί που επιδιώκεται να 
δεσμευθούν με τη διαταγή και οι διάδικοι 
βρίσκονται ή κατοικούν στο ίδιο κράτος 
μέλος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια υπόθεση έχει 
διασυνοριακές επιπτώσεις, εάν κάποιο από 
τα παρακάτω στοιχεία:

- το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση ΕΔΔΛ,

- οιοσδήποτε εκ των τραπεζικών 
λογαριασμών που επιδιώκεται να 
δεσμευθούν με τη διαταγή ή
- η κατοικία κάποιου εκ των μερών

δεν βρίσκεται στην επικράτεια του ίδιου 
κράτους μέλους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, ο ορισμός των διασυνοριακών επιπτώσεων θα πρέπει να είναι ένας 
θετικός και όχι αρνητικός ορισμός (βλ., για παράδειγμα, τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής 
πληρωμής ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας 
μικροδιαφορών).
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στιγμή που χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό του διασυνοριακού 
χαρακτήρα μιας διαφοράς είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία το αρμόδιο 
δικαστικό όργανο παραλαμβάνει το 
έντυπο της αίτησης έκδοσης μιας ΕΔΔΛ.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η στιγμή κατά την οποία αναλύονται τα στοιχεία τα οποία 
στοιχειοθετούν τον διασυνοριακό χαρακτήρα μιας υπόθεσης (βλ., για παράδειγμα, τον 
κανονισμό για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως «τράπεζα» νοείται μια επιχείρηση η 
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται 
στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και 
στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο 
λογαριασμό·

2. ως «τράπεζα» νοείται ένα πιστωτικό 
ίδρυμα η δραστηριότητα του οποίου
συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή 
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το 
κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για 
ίδιο λογαριασμό·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για τον ορισμό της τράπεζας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ορολογία "πιστωτικό ίδρυμα", η 
οποία καθιερώνεται εξάλλου στην οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συνδέεται με την υπογραφή και το 
περιεχόμενο του εγγράφου, και

(α) συνδέεται με την υπογραφή, το 
περιεχόμενο του εγγράφου, τον καθορισμό 
της ταυτότητας των μερών, την έκφραση 
της συγκατάθεσής τους σχετικά με το 
περιεχόμενό του, και την ημερομηνία του
και

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η γνησιότητα ενός εγγράφου αφορά επίσης τον καθορισμό της ταυτότητας των μερών, την 
έκφραση της συγκατάθεσής τους σχετικά με το περιεχόμενό του, καθώς και την ημερομηνία του 
εγγράφου.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στις οποίες ο ενάγων υποβάλλει αίτηση 
ΕΔΔΛ πριν από την έναρξη δικαστικής 
διαδικασίας επί της ουσίας της υπόθεσης 
κατά του εναγομένου ή σε οποιοδήποτε 
στάδιο κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας·

(α) στις οποίες ο πιστωτής υποβάλλει 
αίτηση ΕΔΔΛ πριν από την έναρξη 
δικαστικής διαδικασίας επί της ουσίας της 
υπόθεσης κατά του οφειλέτη ή σε 
οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω διαδικασίας·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενάγοντα και εναγόμενο πριν από την εκκίνηση των δικαστικών 
διαδικασιών αλλά, ενδεχομένως, για πιστωτή και οφειλέτη.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις οποίες ο ενάγων έχει εξασφαλίσει 
δικαστική απόφαση, δικαστικό 
συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο κατά του 
εναγομένου, εκτελεστό στο κράτος μέλος 
προέλευσης, το οποίο δεν έχει ακόμα 
κηρυχθεί εκτελεστό στο κράτος μέλος 
εκτέλεσης εφόσον απαιτείται η εν λόγω 
κήρυξη.

(β) στις οποίες ο πιστωτής έχει 
εξασφαλίσει δικαστική απόφαση, 
δικαστικό συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο 
κατά του οφειλέτη, εκτελεστό στο κράτος 
μέλος προέλευσης, το οποίο δεν έχει 
ακόμα κηρυχθεί εκτελεστό στο κράτος 
μέλος εκτέλεσης εφόσον απαιτείται η εν 
λόγω κήρυξη.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενάγοντα και εναγόμενο πριν από την εκκίνηση των δικαστικών 
διαδικασιών αλλά, ενδεχομένως, για πιστωτή και οφειλέτη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενότητα 2 εφαρμόζεται σε υποθέσεις 
στις οποίες ο ενάγων υποβάλει αίτηση 
ΕΔΔΛ αφού εξασφαλίσει δικαστική 
απόφαση, δικαστικό συμβιβασμό ή 
δημόσιο έγγραφο κατά του εναγομένου, το 
οποίο είναι δια νόμου εκτελεστό ή έχει 
κηρυχθεί εκτελεστό στο κράτος μέλος 
εκτέλεσης.

2. Η ενότητα 2 εφαρμόζεται σε υποθέσεις 
στις οποίες ο πιστωτής υποβάλει αίτηση 
ΕΔΔΛ αφού εξασφαλίσει δικαστική 
απόφαση, δικαστικό συμβιβασμό ή 
δημόσιο έγγραφο κατά του οφειλέτη, το 
οποίο είναι δια νόμου εκτελεστό ή έχει 
κηρυχθεί εκτελεστό στο κράτος μέλος 
εκτέλεσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενάγοντα και εναγόμενο πριν από την εκκίνηση των δικαστικών 
διαδικασιών αλλά, ενδεχομένως, για πιστωτή και οφειλέτη.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δικαιοδοσία έκδοσης της ΕΔΔΛ έχουν 
τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου κινείται η διαδικασία 
επί της ουσίας της υπόθεσης σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
δικαιοδοσίας. Σε περιπτώσεις που 
περισσότερα του ενός δικαστήρια έχουν 
δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης, 
δικαιοδοσία για την έκδοση της διαταγής 
έχει το δικαστήριο του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου ο ενάγων κίνησε ή 
σκοπεύει να κινήσει διαδικασία επί της 
ουσίας.

2. Δικαιοδοσία έκδοσης της ΕΔΔΛ έχουν 
τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου κινείται η διαδικασία 
επί της ουσίας της υπόθεσης σύμφωνα με 
τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
δικαιοδοσίας. Σε περιπτώσεις που 
περισσότερα του ενός δικαστήρια έχουν 
δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης, 
δικαιοδοσία για την έκδοση της διαταγής 
έχει το δικαστήριο του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου ο ενάγων κίνησε 
διαδικασία επί της ουσίας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της φράσης "ή σκοπεύει να κινήσει" έγινε για να ελαχιστοποιηθεί η αοριστία σε ό,τι 
αφορά τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι η αξίωσή του κατά του εναγομένου 
είναι βάσιμη κατά τα φαινόμενα·

(α) ότι η αξίωσή του κατά του εναγομένου 
είναι βάσιμη·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για την εδραίωση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων του ενάγοντος και του εναγομένου, 
η αξίωση κατά του εναγομένου πρέπει να είναι βάσιμη.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1 a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξίωση θεωρείται θεμελιωμένη, όπως 
προβλέπεται στο στοιχείο (a) όταν, 
μεταξύ άλλων, στοιχειοθετείται:
- η βεβαιότητα της απαίτησης,
- ότι η απαίτηση είναι πληρωτέα,
- ότι έχει κινηθεί νομική διαδικασία επί 
της ουσίας.  

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για την εδραίωση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων του ενάγοντος και του εναγομένου, 
το κείμενο του κανονισμού πρέπει να προτείνει κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση της θεμελίωσης 
της απαίτησης κατά του οφειλέτη.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ο ενάγων έχει ήδη εξασφαλίσει 
δικαστική απόφαση, δικαστικό 
συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο για την 
πληρωμή χρηματικού ποσού κατά του 
εναγομένου, που είναι εκτελεστό στο 
κράτος μέλος προέλευσης και μπορεί να 
αναγνωριστεί στο κράτος μέλος εκτέλεσης 
δυνάμει των εφαρμοστέων πράξεων της 
ενωσιακής νομοθεσίας, η προϋπόθεση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) 
θεωρείται ότι πληρούται.

2. Η προϋπόθεση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, στοιχείο (a), θεωρείται ότι 
πληρούται αν ο ενάγων έχει ήδη 
εξασφαλίσει δικαστική απόφαση, 
δικαστικό συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο 
που είναι εκτελεστό στο κράτος μέλος 
προέλευσης και το οποίο μπορεί να 
αναγνωριστεί στο κράτος μέλος εκτέλεσης 
δυνάμει των εφαρμοστέων πράξεων της 
ενωσιακής  νομοθεσίας, με τις οποίες 
ορίζεται ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
διαπιστώνεται ότι η αξίωση αφορά την 
πληρωμή ενός χρηματικού ποσού, για την 
πραγματοποίηση της οποίας ζητείται η 
έκδοση ΕΔΔΛ.



PE475.906v01-00 12/18 PA\883101EL.doc

EL

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του κειμένου είναι απαραίτητη για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και για τη 
διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων του ενάγοντος και του εναγομένου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η αίτηση ΕΔΔΛ υποβάλλεται πριν 
από την κίνηση διαδικασίας επί της ουσίας, 
ο ενάγων κινεί την εν λόγω διαδικασία 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της διαταγής ή εντός μικρότερης 
χρονικής περιόδου που ορίζεται από το 
δικαστήριο έκδοσης και, αν δεν το πράξει, 
η διαταγή υπόκειται σε ανάκληση 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ή το άρθρο 35 παράγραφος 2.

Όταν η αίτηση ΕΔΔΛ υποβάλλεται πριν 
από την κίνηση διαδικασίας επί της ουσίας, 
ο ενάγων κινεί την εν λόγω διαδικασία 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης της διαταγής ή εντός 
μικρότερης χρονικής περιόδου που 
ορίζεται από το δικαστήριο έκδοσης και, 
αν δεν το πράξει, η διαταγή υπόκειται σε 
ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή το άρθρο 35 
παράγραφος 2.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη διευκρίνιση περί 30 ημερολογιακών ημερών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) είτε (γ) είτε κάποιο από τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. ro
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δυνατότητα να υποχρεώνονται όλες οι 
τράπεζες της επικράτειας ενός κράτους 
μέλους να γνωστοποιήσουν αν ο 
εναγόμενος τηρεί λογαριασμό σε αυτές.

(α) δυνατότητα να υποχρεώνονται όλες οι 
τράπεζες της επικράτειας ενός κράτους 
μέλους να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια 
αρχή αν ο εναγόμενος τηρεί λογαριασμό 
σε αυτές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η γνωστοποίηση γίνεται στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περιπτώσεις στις οποίες ο ενάγων 
έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση, 
δημόσιο έγγραφο ή δικαστικό συμβιβασμό 
επί της ουσίας, εκτελεστό στο κράτος 
μέλος προέλευσης ή σε περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
μέχρι την αντικατάσταση του 
αποτελέσματος της ΕΔΔΛ από ισοδύναμο 
αποτέλεσμα ενός μέτρου εκτέλεσης 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι, στην πρώτη 
προαναφερόμενη περίπτωση, ο ενάγων 
κίνησε τη διαδικασία εκτέλεσης εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία κοινοποιείται ή καθίσταται 
εκτελεστή η απόφαση, το δημόσιο έγγραφο 
ή ο δικαστικός συμβιβασμός, ανάλογα με 
το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι 
μεταγενέστερη.

(β) σε περιπτώσεις στις οποίες ο ενάγων 
έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση, 
δημόσιο έγγραφο ή δικαστικό συμβιβασμό 
επί της ουσίας, εκτελεστό στο κράτος 
μέλος προέλευσης ή σε περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
μέχρι την αντικατάσταση του 
αποτελέσματος της ΕΔΔΛ από ισοδύναμο 
αποτέλεσμα ενός μέτρου εκτέλεσης 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι, στην πρώτη 
προαναφερόμενη περίπτωση, ο ενάγων 
κίνησε τη διαδικασία εκτέλεσης εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιείται 
ή καθίσταται εκτελεστή η απόφαση, το 
δημόσιο έγγραφο ή ο δικαστικός 
συμβιβασμός, ανάλογα με το ποια από τις 
δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη διευκρίνιση περί 30 ημερολογιακών ημερών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τυχόν εφέσεις ασκούνται εντός 30 
ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Τυχόν εφέσεις ασκούνται εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη διευκρίνιση περί 30 ημερολογιακών ημερών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εναγόμενος λαμβάνει την ΕΔΔΛ και 
όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο 
δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή με 
σκοπό την έκδοση της διαταγής χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως
μετά την επίδοση στην τράπεζα σύμφωνα 
με το άρθρο 24 και αφού η τράπεζα 
εκδώσει τη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 
27.

1. Το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα μετά 
την επίδοση στην τράπεζα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 και αφού η τράπεζα εκδώσει τη 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 27, η ΕΔΔΛ 
επιδίδεται στον εναγόμενο, μαζί με όλα τα 
έγγραφα που κατατίθενται στο 
δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή με 
στόχο την εξασφάλιση της διαταγής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ακριβής καθορισμός της προθεσμία επίδοσης της ΕΔΔΛ στον εναγόμενο, 
μαζί με όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στο δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή με στόχο την 
εξασφάλιση της διαταγής.
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Τροπολογία 21

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 αξία 
των κεφαλαίων του λογαριασμού 
υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στην 
ΕΔΔΛ, η τράπεζα πρέπει να καθορίζει τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία 
εφαρμόζεται η ΕΔΔΛ.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός περιέχει διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, είναι απαραίτητο 
να καθορίζεται ποια από τα μέσα αυτά επηρεάζονται.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που το νόμισμα των 
κεφαλαίων που τηρούνται στον 
λογαριασμό δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα 
στο οποίο εκδόθηκε η ΕΚΚΛ, η τράπεζα 
μετατρέπει το ποσό σύμφωνα με την 
επίσημη ισοτιμία την ημέρα της 
εφαρμογής.

4. Σε περίπτωση που το νόμισμα των 
κεφαλαίων που τηρούνται στον 
λογαριασμό δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα 
στο οποίο εκδόθηκε η ΕΚΚΛ, η τράπεζα 
μετατρέπει το ποσό σύμφωνα με την 
επίσημη ισοτιμία του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός την ημέρα 
της εφαρμογής.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να καθορίζεται με ποια επίσημη ισοτιμία θα πραγματοποιείται η μετατροπή του 
ποσού από την τράπεζα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια τράπεζα δικαιούται να ζητήσει την 
πληρωμή ή επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησε λόγω της εφαρμογής της 
ΕΔΔΛ ή μιας διαταγής σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α) αν 
δικαιούται την εν λόγω πληρωμή ή 
επιστροφή για διαταγές που παράγουν 
ισοδύναμα αποτελέσματα και εκδίδονται 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

1. Μια τράπεζα δικαιούται να ζητήσει την 
πληρωμή ή επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησε λόγω της εφαρμογής της 
ΕΔΔΛ ή μιας διαταγής σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο α) αν 
δικαιούται την εν λόγω πληρωμή ή 
επιστροφή για διαταγές που παράγουν 
ισοδύναμα αποτελέσματα και εκδίδονται 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. ro

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιεσδήποτε δαπάνες χρεώνονται κατά 
την εκτέλεση της ΕΔΔΛ ή άλλης διαταγής 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4
στοιχείο α) αντιστοιχούν στις ενιαίες 
πάγιες αμοιβές που ορίζονται εκ των 
προτέρων από το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται ο λογαριασμός και οι οποίες 
τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης.

2. Οποιεσδήποτε δαπάνες χρεώνονται κατά 
την εκτέλεση της ΕΔΔΛ ή άλλης διαταγής 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5
στοιχείο α) αντιστοιχούν στις ενιαίες 
πάγιες αμοιβές που ορίζονται εκ των 
προτέρων από το κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται ο λογαριασμός και οι οποίες 
τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Or. ro
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξαιρουμένης της αναθεώρησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), η αίτηση αναθεώρησης πρέπει να 
κατατίθεται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση 
εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κατά 
την οποία το περιεχόμενο της διαταγής 
κατέστη γνωστό στον εναγόμενο και αυτός 
ήταν σε θέση να αντιδράσει.

2. Εξαιρουμένης της αναθεώρησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), η αίτηση αναθεώρησης πρέπει να 
κατατίθεται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση 
εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία το 
περιεχόμενο της διαταγής κατέστη γνωστό 
στον εναγόμενο και αυτός ήταν σε θέση να 
αντιδράσει.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η συγκεκριμένη διευκρίνιση περί 30 ημερολογιακών ημερών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αίτηση επιδίδεται στον ενάγοντα 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες 
περί επίδοσης των εγγράφων.

4. Η αίτηση επιδίδεται από το δικαστήριο
στον ενάγοντα σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί επίδοσης των 
εγγράφων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθορίζεται ότι η αίτηση επιδίδεται από το δικαστήριο.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η απόφαση επιδίδεται αμέσως στην 
τράπεζα ή στις τράπεζες που εμπλέκονται, 
οι οποίες εφαρμόζουν την απόφαση 
αμέσως μετά τη λήψη της, 
αποδεσμεύοντας το δεσμευθέν ποσό εν 
όλω ή εν μέρει. Επιδίδεται επίσης αμέσως 
στον ενάγοντα σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί επίδοσης των 
εγγράφων.

7. Η απόφαση επιδίδεται αμέσως από το 
δικαστήριο στην τράπεζα ή στις τράπεζες 
που εμπλέκονται, οι οποίες εφαρμόζουν 
την απόφαση αμέσως μετά τη λήψη της, 
αποδεσμεύοντας το δεσμευθέν ποσό εν 
όλω ή εν μέρει. Επιδίδεται επίσης αμέσως
από το δικαστήριο στον ενάγοντα 
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες 
περί επίδοσης των εγγράφων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθορίζεται ότι η αίτηση επιδίδεται από το δικαστήριο.


