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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė mano, kad veiksmingesnis tarpvalstybinį skolų išieškojimas paskatins 
konkurencingumą vidaus rinkoje. Šių susitarimų sudėtingumas turi neigiamo poveikio 
ekonomikai, visų pirma bendrovėms prekiaujančioms arba teikiančioms paslaugas kitoje 
valstybėje narėje. Pagrindinė prielaida, užtikrinanti vienodas sąlygas, kurios būtinos, kad 
galėtų tinkamai veikti bendroji rinka yra veikianti ir prieinama galimybė išieškoti skolas 
kitoje valstybėje. Kadangi apibrėžiant tarpvalstybinį pobūdį yra reikalingas aiškumas, 
nuomonės referentė siekia labiau apibrėžti kas yra tarpvalstybinis pobūdis, o ne apibrėžti kas 
tokiu poveikiu nelaikoma.  

Europinio sąskaitos blokavimo procedūra yra alternatyva procesiniams veiksmams šalies 
viduje ir ja yra siekiama panašių tikslų. Nors išduodant sąskaitos blokavimo įsakymą 
neįspėjant skolininkų, be abejo, užtikrinamas veiksmingas išieškojimas, tuo pat metu būtina 
nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp kreditorių teisių atgauti sumas ir pakankamos skolininkų 
apsaugos. Nuomonės referentė pripažįsta, kad kreditoriai privalo turėti užstatą, kurio dydį 
nustato atitinkamas teismas bei būtina paaiškinti tam tikras sąvokas, kaip pvz. reikalavimo 
pagrindas. Tuo pat metu, teismines procedūras reikėtų paspartinti nustatant trumpus ir 
konkrečius terminus sąskaitos blokavimo įsakymams įvykdyti. 

Nuomonės referentė mano, kad lėšų paskelbimas turėtų apsiriboti sumomis, kurios yra 
reikalingos pareikštiems reikalavimams patenkinti, tuo tarpu sumos, reikalingos skolininko 
būtiniausioms pragyvenimo išlaidoms patenkinti, neturėtų būti įtrauktos į sąskaitos blokavimo 
apimtį. Tuo pat metu yra būtina padengti bankines išlaidas, tekusias įgyvendinant blokavimo 
įsakymus, užtikrinant, kad mokėjimai atitiktų realiai šias paslaugas suteikusiems bankams 
tekusias išlaidas, laikantis proporcionalumo ir nešališkumo principų.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų turėti galimybę 
reikalauti, kad kreditorius pateiktų užstatą 
ir taip užtikrintų žalos, kurią gali patirti 

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų turėti galimybę 
reikalauti, kad kreditorius pateiktų užstatą 
ir taip užtikrintų žalos, kurią gali patirti 
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skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą. Sąlygos, kurioms esant 
kreditorius turės atlyginti tokią žalą 
skolininkui, turėtų būti reglamentuojamos 
nacionalinės teisės aktais. Jei valstybės 
narės teisės aktuose nenustatyta ieškovo 
teisinė atsakomybė, šiuo reglamentu 
neturėtų būti trukdoma pasinaudoti 
lygiaverčio poveikio priemonėmis, 
pavyzdžiui, ieškovo įpareigojimu užtikrinti 
žalos atlyginimą;

skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą, o tokio užstato dydį, 
vadovaujantis skolos dydžiu, nustato 
atitinkamas teismas. Sąlygos, kurioms 
esant kreditorius turės atlyginti tokią žalą 
skolininkui, turėtų būti reglamentuojamos 
nacionalinės teisės aktais. Jei valstybės 
narės teisės aktuose nenustatyta ieškovo 
teisinė atsakomybė, šiuo reglamentu 
neturėtų būti trukdoma pasinaudoti 
lygiaverčio poveikio priemonėmis, 
pavyzdžiui, ieškovo įpareigojimu užtikrinti 
žalos atlyginimą;

Or. ro

Pagrindimas

Dėl nepakankamai griežtų sąskaitos blokavimo įsakymo sąlygų yra būtina reikalauti iš 
kreditorių pateikti užstatą, kurio dydį nustato atitinkamas teismas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas piniginiams 
reikalavimams tarpvalstybinio pobūdžio 
civilinėse ir komercinėse bylose, kaip 
apibrėžta 3 straipsnyje, neatsižvelgiant į 
teismo pobūdį. Jis netaikomas visų pirma 
mokesčių, muitų arba administracinėms 
byloms.

1. Šis reglamentas taikomas reikalavimams 
tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir 
komercinėse bylose, kaip apibrėžta 
3 straipsnyje, neatsižvelgiant į teismo 
pobūdį. Jis netaikomas visų pirma 
mokesčių, muitų arba administracinėms 
byloms.

Or. ro

Pagrindimas

4 straipsnio 7 dalyje sąvoka „reikalavimas“ yra apibrėžta kaip galiojantis reikalavimas 
sumokėti konkrečią arba nustatomą pinigų sumą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šis reglamentas netaikomas banko 
sąskaitoms, kurios yra neareštuotinos pagal 
valstybės narės, kurioje yra sąskaita, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas arešto 
netaikymas, arba valstybių narių 
įvardytoms vertybinių popierių 
atsiskaitymų sistemoms pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/26/EB 10 straipsnį.

3. Šis reglamentas netaikomas banko 
sąskaitoms, kurios yra neareštuotinos pagal 
valstybės narės, kurioje yra sąskaita, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas arešto 
netaikymas arba mokėjimų sistemų 
sukūrimui atidarytoms sąskaitoms ir
valstybių narių įvardytoms vertybinių 
popierių atsiskaitymų sistemoms pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/26/EB 10 straipsnį.

Or. ro

Pagrindimas

Išimtys šio reglamento taikymui turėtų būti taikomos visoms direktyvoje 98/26/EB (finansinių 
atsiskaitymų priemonės ir mokėjimų sistemos) paminėtų mokėjimų sistemų sukūrimui 
atidarytoms sąskaitoms, o ne vien tik vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoms.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente byla yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, išskyrus atvejus, kai teismas, 
kuriam pateiktas ESBĮ prašymas, visos 
įsakymu blokuotinos banko sąskaitos ir 
bylos šalių nuolatinė gyvenamoji arba
buveinės vieta yra toje pačioje valstybėje 
narėje.

Šiame reglamente byla yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, jeigu tenkinamas vienas iš šių 
kriterijų:

- teismas, kuriam pateiktas ESBĮ prašymas,

- bet kuri įsakymu blokuotina banko
sąskaita, arba
- bet kurios iš bylos šalių  
nuolatinė buveinės vieta nėra toje pačioje 
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valstybėje narėje.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtina apibrėžti tarpvalstybinį pobūdį nurodant kas yra tarpvalstybinis 
pobūdis, o ne apibrėžti kas tokiu poveikiu nelaikoma (žr. sąvokų pavyzdžius pateikiamus 
reglamente (EB) Nr. 1896/2006 dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros nustatymo arba 
reglamente (EB) Nr. 861/2007 dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūros nustatymo).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio -antra dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Data, naudojama bet kokios bylos 
tarpvalstybiniam poveikiui nustatyti yra 
diena, kai atitinkamame teisme buvo 
užpildytas reikalavimas blokuoti sąskaitą.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti datą, kada vertinami bylos tarpvalstybinio poveikio elementai (žr. reglamentą 
(EB) Nr. 1896/2006 dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros nustatymo arba reglamentą 
(EB) Nr. 861/2007 dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros 
nustatymo).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnio 2 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankas – įmonė, kuri iš klientų priima 
indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir savo 
sąskaita teikia paskolas.

2. Bankas – kredito įstaiga, kuri iš klientų 
priima indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir 
savo sąskaita teikia paskolas.

Or. ro



PA\883101LT.doc 7/16 PE475.906v01-00

LT

Pagrindimas

Apibūdinant bankus turi būti naudojama sąvoka „kredito įstaiga“, kas nurodoma direktyvoje 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 11 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siejamas su parašu ir dokumento turiniu; 
ir

a) siejamas su parašu, dokumento turiniu, 
bylos šalių tapatybės nustatymu, jų 
pritarimu turiniui ir dokumento datai, ir

Or. ro

Pagrindimas

Dokumento tikrumas grindžiamas pateikiant šalių tapatybę ir jų sutikimą su atitinkamo 
dokumento turiniu bei data.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ieškovas prašo išduoti ESBĮ prieš 
inicijuodamas teisminį bylos nagrinėjimą iš
esmės atsakovo atžvilgiu arba bet kuriuo to 
proceso etapu;

a) kreditorius prašo išduoti ESBĮ prieš 
inicijuodamas teisminį bylos nagrinėjimą iš 
esmės skolininko atžvilgiu arba bet kuriuo 
to proceso etapu;

Or. ro

Pagrindimas

Iki teismo proceso pradžios negalima taikyti sąvokų „ieškovas“ ir „atsakovas“. Labiau 
tinkamos sąvokos yra „kreditorius“ ir „skolininkas“.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ieškovui išduotas atsakovo atžvilgiu 
priimtas teismo sprendimas, teisminis 
susitarimas arba autentiškas dokumentas, 
kuris yra vykdytinas kilmės valstybėje 
narėje, tačiau dar nepaskelbtas vykdytinu 
vykdymo valstybėje narėje, jei toks 
paskelbimas būtinas.

b) kreditoriui išduotas skolininko atžvilgiu 
priimtas teismo sprendimas, teisminis 
susitarimas arba autentiškas dokumentas, 
kuris yra vykdytinas kilmės valstybėje 
narėje, tačiau dar nepaskelbtas vykdytinu 
vykdymo valstybėje narėje, jei toks 
paskelbimas būtinas.

Or. ro

Pagrindimas

Iki teismo proceso pradžios negalima taikyti sąvokų „ieškovas“ ir „atsakovas“. Labiau 
tinkamos sąvokos yra „kreditorius“ ir „skolininkas“.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 skirsnis taikomas tais atvejais, kai 
ieškovas prašo išduoti ESBĮ po to, kai jam 
išduodamas atsakovo atžvilgiu priimtas 
teismo sprendimas, teisminis susitarimas 
arba autentiškas dokumentas, kuris 
vykdymo valstybėje narėje yra vykdytinas 
savaime (ipso jure) arba paskelbtas 
vykdytinu.

2. 2 skirsnis taikomas tais atvejais, kai 
kreditorius prašo išduoti ESBĮ po to, kai 
jam išduodamas skolininko atžvilgiu 
priimtas teismo sprendimas, teisminis 
susitarimas arba autentiškas dokumentas, 
kuris vykdymo valstybėje narėje yra 
vykdytinas savaime (ipso jure) arba 
paskelbtas vykdytinu.

Or. ro

Pagrindimas

Iki teismo proceso pradžios negalima taikyti sąvokų „ieškovas“ ir „atsakovas“. Labiau 
tinkamos sąvokos yra „kreditorius“ ir „skolininkas“.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESBĮ išdavimo jurisdikcija priskiriama 
valstybės narės, kurioje pagal taikomas 
jurisdikcijos nuostatas turi būti pradedamas 
bylos nagrinėjamas iš esmės, teismams. Jei 
bylos nagrinėjimo iš esmės jurisdikciją turi 
daugiau kaip vienas teismas, šią 
jurisdikciją turi valstybės narės teismas, 
kuriame ieškovas pradėjo arba ketina 
pradėti bylos nagrinėjimo iš esmės 
procesą.

2. ESBĮ išdavimo jurisdikcija priskiriama 
valstybės narės, kurioje pagal taikomas 
jurisdikcijos nuostatas turi būti pradedamas 
bylos nagrinėjamas iš esmės, teismams. Jei 
bylos nagrinėjimo iš esmės jurisdikciją turi 
daugiau kaip vienas teismas, šią 
jurisdikciją turi valstybės narės teismas, 
kuriame ieškovas pradėjo bylos 
nagrinėjimo iš esmės procesą.

Or. ro

Pagrindimas

Išbraukus žodžius „arba ketina pradėti“ sumažinamas dviprasmiškumas nustatant teismo 
jurisdikciją.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad reikalavimas atsakovui yra tinkamai 
pagrįstas;

a) Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalbą 
nekeičiamas

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp ieškovų ir atsakovų teisių, reikalavimai atsakovų 
atžvilgiu turi būti tinkamai pagrįsti.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis a punktu reikalavimas 
laikomas tinkamai pagrįstu jei, inter alia, 
yra nustatyta, kad: 
-reikalavimas yra tiksliai suformuluotas,
-reikalavimas yra apmokėtinas,
- buvo pradėtos teisminės procedūros dėl 
reikalavimų esmės.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp ieškovų ir atsakovų teisių, reglamento tekste 
reikėtų pateikti kriterijus dėl reikalavimų skolininkams esmės nustatymo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ieškovui jau išduotas atsakovo 
atžvilgiu priimtas teismo sprendimas, 
teisminis susitarimas arba autentiškas 
dokumentas dėl pinigų sumos 
sumokėjimo, kuris yra vykdytinas kilmės 
valstybėje narėje ir gali būti pripažintas 
vykdymo valstybėje narėje pagal taikomus 
Sąjungos teisės aktus, šio straipsnio 
1 dalies a punkte nustatyta sąlyga yra 
tenkinama.

2. Jei ieškovui jau išduotas priimtas teismo 
sprendimas, teisminis susitarimas arba 
autentiškas dokumentas, vykdytinas kilmės 
valstybėje narėje ir gali būti pripažintas 
vykdymo valstybėje narėje pagal taikomus 
Sąjungos teisės aktus, kuriais 
vadovaujantis jis buvo priimtas arba buvo 
išaiškinta, kad reikalavimas yra susijęs su 
mokėjimu, kurio siekiama blokuojant 
sąskaitą.

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtina kitaip suformuluoti tekstą ir nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp 
ieškovų ir atsakovų teisių.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei ieškovas ESBĮ prašymą pateikia prieš 
inicijuodamas bylos nagrinėjimą iš esmės, 
jis tokį procesą inicijuoja per 30 dienų nuo 
įsakymo išdavimo dienos arba per 
trumpesnį įsakymą išdavusio teismo 
nustatytą terminą, o to nepadarius, 
įsakymas atšaukiamas pagal 34 straipsnio 
1 dalies b punktą arba 35 straipsnio 2 dalį.

Jei ieškovas ESBĮ prašymą pateikia prieš 
inicijuodamas bylos nagrinėjimą iš esmės, 
jis tokį procesą inicijuoja per 
30 kalendorinių dienų nuo įsakymo 
išdavimo dienos arba per trumpesnį 
įsakymą išdavusio teismo nustatytą 
terminą, o to nepadarius, įsakymas 
atšaukiamas pagal 34 straipsnio 1 dalies 
b punktą arba 35 straipsnio 2 dalį.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti 30 kalendorinių dienų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) arba c) bet kurį iš šių duomenų:

Or. ro

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybė įpareigoti visus valstybės narės 
teritorijoje esančius bankus atskleisti, ar 

a) galimybė įpareigoti visus valstybės narės 
teritorijoje esančius bankus informuoti 
kompetentingas institucijas, ar atsakovas 
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atsakovas turi juose sąskaitą; turi juose sąskaitą;

Or. ro

Pagrindimas

Būtina paminėti prievolę informuoti kompetentingas institucijas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei ieškovui išduotas kilmės valstybėje 
narėje vykdytinas teismo sprendimas, 
autentiškas dokumentas arba teisminis 
susitarimas dėl bylos esmės, taip pat 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais –
kol galiojantis ESBĮ pakeičiamas 
galiojančia nacionalinės teisės aktais 
nustatyta lygiaverčio poveikio vykdymo 
priemone, su sąlyga, kad pirmuoju atveju 
ieškovas pradėjo vykdymo procedūras per 
30 dienų nuo tos dienos, kai buvo pranešta 
apie teismo sprendimą, autentišką 
dokumentą arba teisminį susitarimą arba 
kai tas teismo sprendimas, autentiškas 
dokumentas arba teisminis susitarimas tapo 
vykdytinas, atsižvelgiant į tai, kuri data yra 
vėlesnė.

b) jei ieškovui išduotas kilmės valstybėje 
narėje vykdytinas teismo sprendimas, 
autentiškas dokumentas arba teisminis 
susitarimas dėl bylos esmės, taip pat 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais –
kol galiojantis ESBĮ pakeičiamas 
galiojančia nacionalinės teisės aktais 
nustatyta lygiaverčio poveikio vykdymo 
priemone, su sąlyga, kad pirmuoju atveju 
ieškovas pradėjo vykdymo procedūras per 
30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai 
buvo pranešta apie teismo sprendimą, 
autentišką dokumentą arba teisminį 
susitarimą arba kai tas teismo sprendimas, 
autentiškas dokumentas arba teisminis 
susitarimas tapo vykdytinas, atsižvelgiant į 
tai, kuri data yra vėlesnė.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti 30 kalendorinių dienų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skundas pateikiamas per 30 dienų nuo 2. Skundas pateikiamas per 30 
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pranešimo apie šio straipsnio 1 dalyje 
minėtą sprendimą dienos.

kalendorinių dienų nuo pranešimo apie šio 
straipsnio 1 dalyje minėtą sprendimą 
dienos.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti 30 kalendorinių dienų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESBĮ ir visi dokumentai, pateikti 
teismui ar kompetentingai institucijai 
siekiant, kad nedelsiant būtų išduotas 
įsakymas, įteikiami atsakovui po to, kai 
ESBĮ įteikiamas bankui pagal 24 straipsnį 
ir kai bankas pateikia deklaraciją pagal 
27 straipsnį.

1. Ne vėliau nei praėjus vienai darbo 
dienai po to, kai ESBĮ įteikiamas bankui 
pagal 24 straipsnį ir kai bankas pateikia 
deklaraciją pagal 27 straipsnį, atsakovui
įteikiami ESBĮ ir visi dokumentai, pateikti 
teismui ar kompetentingai institucijai 
siekiant, kad nedelsiant būtų išduotas 
įsakymas. 

Or. ro

Pagrindimas

Būtina konkrečiai nurodyti terminą, per kurį atsakovui privaloma įteikti ESBĮ ir visi 
dokumentai, pateikti teismui ar kompetentingai institucijai siekiant, kad nedelsiant būtų 
išduotas įsakymas.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei lėšas sąskaitoje, nurodytoje ESBĮ 
pagal šio straipsnio 1 dalį, sudaro 
finansinės priemonės, jų vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vykdymo dieną taikomą 
atitinkamą rinkos kainą.

3. Jei lėšas sąskaitoje, nurodytoje ESBĮ 
pagal šio straipsnio 1 dalį, sudaro 
finansinės priemonės, jų vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vykdymo dieną taikomą 
atitinkamą rinkos kainą. Jei lėšos 
sąskaitoje viršija sumas, nurodytas 
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sąskaitos blokavimo įsakyme, bankas 
nustato finansines priemones, kurioms 
bus taikomas blokavimo įstatymas.

Or. ro

Pagrindimas

Jei sąskaitoje turimos skirtingos finansinės priemonės, būtina nurodyti kurioms priemonėms 
bus taikomas blokavimo įstatymas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sąskaitos lėšos laikomos ne ta pačia 
valiuta kaip nurodyta ESBĮ, bankas 
konvertuoja sumą atsižvelgdamas į 
vykdymo dieną taikomą oficialų keitimo 
kursą.

4. Jei sąskaitos lėšos laikomos ne ta pačia 
valiuta kaip nurodyta ESBĮ, bankas 
konvertuoja sumą atsižvelgdamas į 
vykdymo dieną taikomą oficialų keitimo 
kursą valstybėje narėje, kurioje yra 
sąskaita.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti oficialų keitimo kursą, kuriuo vadovaujasi bankas, konvertuodamas 
atitinkamą sumą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bankas turi teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
ESBĮ ar įsakymą pagal 17 straipsnio 
4 dalies a punktą, tik tuo atveju, jei jis turi 
tokią teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
lygiaverčio poveikio įsakymus, išduotus 

1. Bankas turi teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
ESBĮ ar įsakymą pagal 17 straipsnio 
5 dalies a punktą, tik tuo atveju, jei jis turi 
tokią teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
lygiaverčio poveikio įsakymus, išduotus 
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remiantis nacionalinės teisės aktais. remiantis nacionalinės teisės aktais.

Or. ro

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Už ESBĮ ar įsakymo vykdymą pagal 
17 straipsnio 4 dalies a punktą imami 
vienkartiniai nustatyto dydžio mokesčiai, 
kuriuos iš anksto laikydamasi 
proporcingumo ir nediskriminavimo 
principų nustato valstybė narė, kurioje yra 
sąskaita.

2. Už ESBĮ ar įsakymo vykdymą pagal 
17 straipsnio 5 dalies a punktą imami 
vienkartiniai nustatyto dydžio mokesčiai, 
kuriuos iš anksto laikydamasi 
proporcingumo ir nediskriminavimo 
principų nustato valstybė narė, kurioje yra 
sąskaita.

Or. ro

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išskyrus prašymą atlikti peržiūrą pagal 
šio straipsnio 1 dalies b punktą, prašymas 
atlikti peržiūrą pateikiamas nedelsiant, bet 
kokiu atveju nė vėliau kaip per 45 dienas 
nuo tos dienos, kai atsakovas faktiškai 
susipažino su įsakymo turiniu ir galėjo 
imtis veiksmų.

2. Išskyrus prašymą atlikti peržiūrą pagal 
šio straipsnio 1 dalies b punktą, prašymas 
atlikti peržiūrą pateikiamas nedelsiant, bet 
kokiu atveju nė vėliau kaip per 45 
kalendorines dienas nuo tos dienos, kai 
atsakovas faktiškai susipažino su įsakymo 
turiniu ir galėjo imtis veiksmų.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti 45 kalendorines dienas.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prašymas įteikiamas ieškovui pagal 
taikomas dokumentų įteikimo nuostatas.

4. Prašymas teismo įteikiamas ieškovui 
pagal taikomas dokumentų įteikimo 
nuostatas.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kad prašymą įteikia teismas. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Sprendimas bus nedelsiant įteikiamas 
susijusiam (-iems) bankui (-ams), kuris (-
ie), jį gavę, nedelsdami įgyvendina 
sprendimą panaikindami visiškai ar iš 
dalies užblokuotos sumos blokavimą. Jis 
taip pat nedelsiant įteikiamas ieškovui 
pagal taikomas dokumentų įteikimo 
nuostatas.

7. Sprendimas teismo bus nedelsiant 
įteikiamas susijusiam (-iems) bankui (-
ams), kuris (-ie), jį gavę, nedelsdami 
įgyvendina sprendimą panaikindami 
visiškai ar iš dalies užblokuotos sumos 
blokavimą. Jis taip pat nedelsiant teismo
įteikiamas ieškovui pagal taikomas 
dokumentų įteikimo nuostatas.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nurodyti, kad sprendimą įteikia teismas.


