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Изменение 122
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Позоваване 1

Предложението на Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за
създаване на Европейска общност, и 
по-специално член 61, буква в) и 
член 67, параграф 5, второ тире от 
него,

като взеха предвид Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално член 81, параграф 
3 от него,

Or. it

Обосновка

Като се има предвид, че в някои държави-членки наследяването е въпрос от сферата 
на семейното право, изглежда подходящо то да бъде гарантирано, предвиждайки 
като правно основание член 81, параграф 3 от ДФЕС, който постановява, че 
„...мерките, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение, се 
определят от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура. 
Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент“.

Изменение 123
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 8

Предложението на Комисията Изменение

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко прехвърляне на
собственост при настъпила смърт, 
независимо дали става въпрос за 
автономно изразяване на волята под 
формата на завещание или на договор за 
наследство или за законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт.

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко първоначално прехвърляне 
на имущество при настъпила смърт от 
починалия на правоимащите, 
независимо дали става въпрос за 
автономно изразяване на волята под 
формата на завещание или на договор за 
наследство или за законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт.
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Or. de

Изменение 124
Kurt Lechner

Предложение за регламент
Съображение 8

Предложението на Комисията Изменение

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко прехвърляне на
собственост при настъпила смърт, 
независимо дали става въпрос за 
автономно изразяване на волята под 
формата на завещание или на договор за 
наследство или за законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт.

(8) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да обхване всички 
гражданскоправни въпроси, свързани с 
наследяването в резултат на смърт, 
тоест всяко прехвърляне на вещи, права 
и задължения при настъпила смърт, 
независимо дали става въпрос за 
автономно изразяване на волята под 
формата на завещание или на договор за 
наследство или за законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт.

Or. de

Изменение 125
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 9

Предложението на Комисията Изменение

(9) Действителността и правните 
последици на даренията са уредени в 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. относно приложимото 
право към договорни задължения (Рим 
I)18 . Ето защо те, както и други права и 
вещи, породени или прехвърлени по 
друг начин освен чрез наследяване, се 
изключват от приложното поле на 
настоящия регламент. Въпреки това, 

(9) Действителността и правните 
последици на даренията са уредени в 
Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. относно приложимото 
право към договорни задължения (Рим 
I). Ето защо те, както и други права и 
вещи, породени или прехвърлени по 
друг начин освен чрез наследяване, се 
изключват от приложното поле на 
настоящия регламент. Въпреки това, 
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приложимото наследствено право, 
определено съгласно настоящия 
регламент, решава дали дарението или 
друга форма на разпореждане между 
живи (inter vivos), имащо като 
последица непосредственото 
пораждане на вещно право, може да 
доведе до задължение за допълване, 
намаление или вземане предвид при 
изчисляването на наследствените дялове 
според наследственото право.

приложимото наследствено право, 
определено съгласно настоящия 
регламент, решава дали дарението или 
друга форма на разпореждане,
направено между живи (inter vivos), 
може да доведе до задължение за 
допълване, намаление или вземане 
предвид при изчисляването на 
наследствените дялове според 
наследственото право.

Or. en

Изменение 126
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 10

Предложението на Комисията Изменение

(10) Настоящият регламент обхваща 
начина на придобиване на вещно право 
върху материални или нематериални 
имуществени блага, така както това се 
урежда от приложимия закон за 
наследяването. За сметка на това 
ограниченият брой (numerus clausus) 
вещни права, които съществуват в 
националното право на държавите-
членки, определян обикновено съгласно 
закона за местонахождение на вещта 
(lex rei sitae), се урежда от националните 
стълкновителни норми. Изключена от 
приложното поле на регламента е също 
така и публичността на тези права, и по-
специално функционирането на 
имотния регистър и последиците от 
вписването или невписването в този 
регистър, които се уреждат от местното 
право.

(10) Настоящият регламент обхваща 
начина на първоначално прехвърляне 
на вещи при настъпила смърт от 
починалия на правоимащите, така 
както това се урежда от приложимия 
закон за наследяването. Ограниченият 
брой (numerus clausus) вещни права и 
процедури за придобиване на вещи, 
които съществуват в националното 
право на държавите-членки, определян 
съгласно закона за местонахождение на 
вещта (lex rei sitae), се урежда от 
националните стълкновителни норми. 
Следва да се предвиди адаптиране в 
съответствие с признатите 
принципи на международното частно 
право. Изключена от приложното поле 
на регламента е също така и 
публичността на тези права, и по-
специално функционирането на 
имотния регистър и последиците от 
вписването или невписването в този 
регистър, които се уреждат от местното 
право.
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Or. de

Изменение 127
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 10

Предложението на Комисията Изменение

(10) Настоящият регламент обхваща 
начина на придобиване на вещно право 
върху материални или нематериални 
имуществени блага, така както това 
се урежда от приложимия закон за 
наследяването. За сметка на това
ограниченият брой (numerus clausus) 
вещни права, които съществуват в 
националното право на държавите-
членки, определян обикновено съгласно 
закона за местонахождение на вещта 
(lex rei sitae), се урежда от националните 
стълкновителни норми. Изключена от 
приложното поле на регламента е 
също така и публичността на тези 
права, и по-специално 
функционирането на имотния 
регистър и последиците от 
вписването или невписването в този 
регистър, които се уреждат от 
местното право.

(10) Ограниченият брой (numerus 
clausus) вещни права, които 
съществуват в националното право на 
държавите-членки, определян 
обикновено съгласно закона за 
местонахождение на вещта (lex rei sitae), 
се урежда от националните 
стълкновителни норми. Следва да се 
предвиди адаптиране в съответствие 
с признатите принципи на 
международното частно право.

Or. de

Изменение 128
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 12

Предложението на Комисията Изменение

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 
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Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото 
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество да се прилага правото на 
държавата-членка по последното
обичайно местопребиваване на 
починалия. По същите причини 
настоящият регламент позволява, в 
изключителни случаи и при спазването 
на определени условия, компетентния 
правораздавателен орган да прехвърли 
делото на правораздавателния орган на
друга държава-членка, чийто 
гражданин е бил починалият, ако този
правораздавателен орган разполага с 
повече елементи за разглеждане на 
делото. 

Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото 
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество да се прилага правото на 
държавата-членка по обичайното
местопребиваване на починалия по 
едностранно и състезателно 
производство. По същите причини 
настоящият регламент позволява, и при 
спазването на определени условия, 
компетентния правораздавателен орган 
да прехвърли делото на компетентния
орган на държавата-членка, чийто 
гражданин е бил починалият, ако този
орган разполага с повече елементи за 
разглеждане на делото.

Or. en

Изменение 129
Kurt Lechner

Предложение за регламент
Съображение 12

Предложението на Комисията Изменение

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 
Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество да се прилага правото на 
държавата-членка по последното 
обичайно местопребиваване на 
починалия. По същите причини 
настоящият регламент позволява, в 
изключителни случаи и при 
спазването на определени условия, 
компетентният правораздавателен 

(12) Като се има предвид нарастващата 
мобилност на европейските граждани и 
с цел по-доброто правораздаване в 
Европейския съюз и осигуряването на 
реална привръзка между откритото 
наследство и компетентната държава-
членка, настоящият регламент следва да 
предвиди за цялото наследствено 
имущество да се прилага правото на 
съответната държавата-членка. В 
случай на процедури за уреждане на 
спорове, компетентни по въпросите 
на наследяването са 
правораздавателните органи на 
държавата-членка, на територията 
на която починалият обичайно е 
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орган да прехвърли делото на 
правораздавателния орган на друга 
държава-членка, чийто гражданин е 
бил починалият, ако този 
правораздавателен орган разполага с 
повече елементи за разглеждане на 
делото.

пребивавал към момента на смъртта 
си. Ако починалият се е възползвал от 
правото си да избира съгласно член 17, 
правораздавателните органи на 
държавата, чийто гражданин е бил 
той, следва също да бъдат 
компетентни, ако всички страни 
поискат това. Когато държави-
членки предвиждат съдебна 
компетентност и при неоспорвани 
случаи, тя следва да се прилага по 
съответен начин при условие, че 
всички заинтересовани страни са 
изявили желание; ако е необходимо, 
първоначално компетентният орган 
следва да се десезира. Когато 
заинтересованите страни искат да 
уредят наследяването без намесата 
на правораздавателни органи, не 
следва да бъдат възпрепятствани от 
правилата за компетентност.

Or. de

Изменение 130
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(12a) Понятието „правораздавателен 
орган“ следва да включва всички 
органи, които упражняват съдебни 
функции, като, в определени правни 
системи, нотариусите, които 
действат като съдебни 
пълномощници, или лицата, 
назначени от правораздавателен 
орган за разпределяне на 
наследството. Ето защо тези органи 
следва да подлежат на правилата за 
компетентност и за целите на 
настоящия регламент техните 
решения следва да представляват 
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съдебни решения.

Or. en

Изменение 131
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(12а) За целите на определянето на 
последното обичайно 
местопребиваване на починалия е 
необходимо да се вземат предвид 
обстоятелствата от живота на 
починалия в момента на 
настъпването на смъртта и в 
предходните години, като се отчита 
продължителността и честотата 
на неговото присъствие на това 
определено място, както и условията 
и мотивите на същото.

Or. it

Изменение 132
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(12б) По-специално „обичайно 
местопребиваване“ означава 
мястото, където едно лице обитава 
постоянно, тоест средата на неговия 
семеен и социален живот, а не 
мястото, където лицето упражнява 
обичайно своята професионална 
дейност.
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Or. it

Изменение 133
Diana Wallis

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(18a) При дарения, направени приживе 
от починалия, дарополучателят и 
третите страни следва да бъдат 
защитени срещу правните последици 
от последващите промени в 
приложимото право при наследяване. 
Иск за възстановяване на дарение 
съгласно приложимото наследствено 
право трябва да се допуска само 
дотолкова, доколкото дарението 
също може да бъде изискано обратно 
съгласно правото, което 
хипотетично урежда наследяването 
на имуществото на дарителя към 
момента на извършване на дарението.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на член 19a.

Изменение 134
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 19

Предложението на Комисията Изменение

(19) Действителността на формата 
на разпорежданията по случай на 
смърт не се обхваща от регламента.
За тези от държавите-членки, които са я
ратифицирали, действителността на 

(19) За тези от държавите-членки, които 
са ратифицирали Хагската конвенция от 
5 октомври 1961 г. за стълкновението на 
закони в областта на формата на 
завещателните разпореждания, 
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формата на разпорежданията по 
случай на смърт се урежда от
Хагската конвенция от 5 октомври 1961 
г. за стълкновението на закони в 
областта на формата на завещателните 
разпореждания.

действителността на формата на 
разпорежданията по случай на смърт 
се урежда от посочената конвенция.
Освен това в настоящия регламент е 
необходимо да се включат разпоредби 
относно действителността на 
формата на разпорежданията по 
случай на смърт в съответствие с 
посочената конвенция, които да се 
прилагат и при договорите за 
наследство.

Or. fr

Изменение 135
Kurt Lechner

Предложение за регламент
Съображение 19

Предложението на Комисията Изменение

(19) Действителността на формата на 
разпорежданията по случай на смърт не 
се обхваща от регламента. За тези от 
държавите-членки, които са я 
ратифицирали, действителността 
на формата на разпорежданията по 
случай на смърт се урежда от 
Хагската конвенция от 5 октомври 
1961 г. за стълкновението на закони в 
областта на формата на 
завещателните разпореждания.

(19) Регламентът следва да включва 
разпоредби относно 
действителността на формата на 
разпорежданията по случай на смърт, 
включително на договорите за 
наследство.

Or. de

Изменение 136
Kurt Lechner

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)
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Предложението на Комисията Изменение

(19a) В регламента следва да се 
включат разпоредби относно 
приложимото право за способността 
за завещаване.

Or. de

Изменение 137
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 20

Предложението на Комисията Изменение

(20) За да улесни признаването на 
придобити в дадена държава-членка 
наследствени права, 
стълкновителната правна норма 
следва да спомага за действителността 
на договорите за наследство, като 
признава алтернативни привръзки. 
Законните очаквания на трети лица 
трябва да бъдат запазени.

(20) Договорите за наследство, които 
са действителни съгласно посоченото 
в настоящия регламент право, и 
произтичащите от подобни договори 
права следва да се признават в 
държавите-членки. Следва да бъдат 
установени специални норми относно 
правото, приложимо за 
действителността по същество и 
задължителния ефект на договорите 
за наследство, както за и другите 
специфични въпроси от правен 
характер, свързани с тях. Където е 
целесъобразно, посочените норми 
следва да се прилагат mutatis mutandis 
за взаимните завещания.

Or. en

Изменение 138
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)
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Предложението на Комисията Изменение

(20а) За недвижимото имущество 
законът на държавата-членка, в 
която се намира наследственият 
имот, се прилага за мерките, свързани 
с вписването на прехвърлянето на 
вещните права в публичния регистър 
и за последиците от това вписване.

Or. fr

Изменение 139
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 21

Предложението на Комисията Изменение

(21) В степен, съвместима с общата 
цел на настоящия регламент, и с цел 
улесняване прехвърлянето на вещно 
право, придобито по силата на 
наследственото право, настоящият 
регламент не поставя пречки пред 
прилагането на някои особени 
повелителни норми на закона по 
местонахождение на вещта, изброени 
изчерпателно.

(21) С цел да се гарантира 
прехвърлянето на вещно право, 
настоящият регламент следва да не 
засяга прилагането на повелителни 
норми на закона по местонахождение на 
вещта.

Or. de

Изменение 140
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Предложението на Комисията Изменение

(21a) При недвижимо или вписано в 
регистър наследствено имущество 
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следва да продължат да се прилагат 
разпоредбите на закона по 
местонахождение на вещта, които се 
отнасят до създаването или 
прехвърлянето на вещни права или 
тяхното вписване в регистър, когато 
има действие за създаване или 
прехвърляне, самостоятелно или във 
връзка с вписване в регистър, за 
придобиване на право.

Or. de

Изменение 141
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Съображение 24

Предложението на Комисията Изменение

(24) При изключителни 
обстоятелства съображения, 
свързани с опазване на обществения 
интерес, следва да дадат възможност на 
правораздавателните органи на 
държавите-членки да не прилагат 
чуждото право, когато по отношение на 
конкретен случай това би било в 
противоречие с техния обществен ред.
Правораздавателните органи не 
трябва обаче да използват 
изключението за обществения ред с 
цел да не прилагат закона на друга 
държава-членка, да откажат 
признаването или изпълнението на 
постановено съдебно решение, 
автентичен акт, съдебна спогодба 
или европейско удостоверение за 
наследство, издадено в друга държава-
членка, когато това противоречи на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и по-специално на 
член 21, който забранява всяка форма 
на дискриминация.

(24) Съображенията, свързани с 
опазване на обществения интерес,
трябва да дадат възможност на 
правораздавателните органи на 
държавите-членки да не прилагат 
чуждото право, когато по отношение на 
конкретен случай това е в противоречие 
с техния обществен ред.
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Or. it

Обосновка

Необходимо е разглежданото правило да се преформулира, тъй като то изглежда 
като опит за омаловажаване на основния критерий, свързан с опазването на 
обществения ред. Тази идея е от голямо значение за защитата на различните правни и 
конституционни традиции на държавите-членки.

Изменение 142
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 24

Предложението на Комисията Изменение

(24) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на държавите-членки да не 
прилагат чуждото право, когато по 
отношение на конкретен случай това 
би било в противоречие с техния 
обществен ред. Правораздавателните 
органи не трябва обаче да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат закона на друга държава-
членка, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт, съдебна 
спогодба или европейско удостоверение 
за наследство, издадено в друга 
държава-членка, когато това 
противоречи на Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и по-
специално на член 21, който забранява 
всяка форма на дискриминация.

(24) При изключителни обстоятелства 
съображения, свързани с опазване на 
обществения интерес, следва да дадат 
възможност на правораздавателните 
органи на държавите-членки да не 
прилагат чуждото право, когато това би 
било в явно противоречие с техния 
обществен ред. Правораздавателните 
органи не трябва обаче да използват 
изключението за обществения ред с цел 
да не прилагат закона на друга държава-
членка, да откажат признаването или 
изпълнението на постановено съдебно 
решение, автентичен акт, съдебна 
спогодба или европейско удостоверение 
за наследство, издадено в друга 
държава-членка, когато отказът
противоречи на Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и по-
специално на член 21, който забранява 
всяка форма на дискриминация. По 
правило незначителни разлики в 
правото за запазените части от 
наследството не следва да служат 
като оправдание за отказ за 
прилагане на правото на друга 
държава-членка.

Or. de
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Изменение 143
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Съображение 26

Предложението на Комисията Изменение

(26) За да вземе предвид различните 
начини на уреждане на въпросите, 
свързани с наследството в държавите-
членки, регламентът трябва да осигури 
признаването и изпълнението на 
автентичните актове. В същото време 
автентичните актове не могат да бъдат 
приравнени към съдебните решения, що 
се отнася до признаването им. 
Признаването на автентичните актове 
означава, че те се ползват със същата 
доказателствена сила, що се отнася до 
съдържанието им, действителни са 
по презумпция, която може да бъде 
оборена при оспорване, и водят до 
същите правни последици, както в 
държавата, в която са издадени. 
Действителността им може винаги 
да бъде оспорвана пред 
правораздавателен орган на 
държавата-членка по произход на 
автентичния акт, по процедурата, 
установена от тази държава-членка.

(26) За да вземе предвид различните 
начини за доказване на 
правоприемството или 
правомощията на изпълнител на 
завещанието, свързани с наследството 
в държавите-членки, регламентът трябва 
да осигури свободното движение и 
изпълнението на автентичните актове. В 
същото време автентичните актове не 
могат да бъдат приравнени към 
съдебните решения, що се отнася до 
признаването им. Автентичните актове 
следва, в рамките на разпоредбите на 
държавата-членка на произход и 
държавата-членка на изпълнение, да
се ползват със същата доказателствена 
сила. Правното действие в основата 
на  автентичен акт не следва да се 
подчинява на разпоредбите в глава V; 
неговата правна сила и последици
следа да се уреждат единствено от 
определените в глава ІІІ
стълкновителни норми и 
установеното от тях наследствено 
право.

Or. de

Изменение 144
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Съображение 26



AM\872403BG.doc 17/71 PE464.765v02-00

BG

Предложението на Комисията Изменение

(26) За да вземе предвид различните 
начини на уреждане на въпросите, 
свързани с наследството в държавите-
членки, регламентът трябва да осигури 
признаването и изпълнението на 
автентичните актове. В същото време 
автентичните актове не могат да бъдат 
приравнени към съдебните решения, що 
се отнася до признаването им. 
Признаването на автентичните актове 
означава, че те се ползват със същата 
доказателствена сила, що се отнася до 
съдържанието им, действителни са по 
презумпция, която може да бъде 
оборена при оспорване, и водят до 
същите правни последици, както в 
държавата, в която са издадени. 
Действителността им може винаги да 
бъде оспорвана пред правораздавателен 
орган на държавата-членка по произход 
на автентичния акт, по процедурата, 
установена от тази държава-членка.

(26) За да вземе предвид различните 
начини на уреждане на въпросите, 
свързани с наследството в държавите-
членки, регламентът трябва да осигури 
движението и изпълнението на 
автентичните актове. В същото време 
автентичните актове не могат да бъдат 
приравнени към съдебните решения, що 
се отнася до признаването им. 
Движението на автентичните актове 
означава, че те се ползват със същата 
доказателствена сила, що се отнася до 
съдържанието им, действителни са по 
презумпция, която може да бъде 
оборена при оспорване, и водят до 
същите правни последици, както в 
държавата, в която са издадени. 
Действителността им може винаги да 
бъде оспорвана пред правораздавателен 
орган на държавата-членка по произход 
на автентичния акт, по процедурата, 
установена от тази държава-членка.

Or. fr

Изменение 145
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 27

Предложението на Комисията Изменение

(27) Едно бързо, достъпно и ефикасно 
уреждане на наследяванията с 
международен елемент в Европейския 
съюз предполага възможността на 
наследника, заветника, изпълнителя на 
завещанието или управителя на 
наследството да докаже лесно и по 
безспорен начин своето качество в 
държавата-членка по местонахождение 
на наследствената маса. За улесняване 

(27) Едно бързо, достъпно и ефикасно 
уреждане на наследяванията с 
международен елемент в Европейския 
съюз предполага възможността на 
наследника, заветника, изпълнителя на 
завещанието или управителя на 
наследството да докаже лесно и по 
безспорен начин своето качество в 
държавата-членка по местонахождение 
на наследствената маса. За улесняване 
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свободното движение на подобно 
доказателство на територията на 
Европейския съюз, настоящият 
регламент въвежда единен модел на 
европейско удостоверение за наследство 
и посочва компетентния за неговото 
издаване орган.  В съответствие с 
принципа на субсидиарност това 
удостоверение на заменя вътрешните 
процедури в държавите-членки. 
Регламентът уточнява 
взаимоотношенията с тези процедури. 

свободното движение на подобно 
доказателство на територията на 
Европейския съюз, за презграничните 
случаи настоящият регламент въвежда 
единен модел на европейско 
удостоверение за наследство и посочва 
компетентния за неговото издаване 
орган. Посоченият орган може да бъде 
правораздавателен орган съгласно 
определението в настоящия 
регламент или друг орган, като 
нотариус. Компетентният орган се 
определя от държавата-членка, 
чиито правораздавателни органи са 
компетентни съгласно настоящия 
регламент. В съответствие с принципа 
на субсидиарност това удостоверение на 
заменя вътрешните процедури в 
държавите-членки. Регламентът 
уточнява взаимоотношенията с тези 
процедури.

Or. en

Изменение 146
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Съображение 34

Предложението на Комисията Изменение

(34) Настоящият регламент зачита 
основните права и принципи, признати 
от Хартата за основните права на 
Европейския съюз, и по-специално 
член 21 от нея, който учредява общ 
принцип за забрана на всяка форма на 
дискриминация, основана на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към 
национално малцинство, имотно 
състояние, рождение, увреждане, 

(34) Настоящият регламент зачита 
основните права и принципи, признати 
от Хартата за основните права на 
Европейския съюз.
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възраст или сексуална ориентация. 
Този регламент се прилага от 
правораздавателните органи на 
държавите-членки, като се зачитат 
тези права и принципи.

Or. it

Обосновка

Препратката се заличава, тъй като създава нещо като йерархия между принципите, 
предвидени от Хартата на основните права, като по подразбиране отрежда 
донякъде привилегирован статус на принципа на недопускате на дискриминация.

Изменение 147
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Предложението на Комисията Изменение

1a. Обединеното кралство не прилага 
настоящия регламент по какъвто и 
да било начин, който би засегнал 
правата на собственост, интересите 
или вещите, породени или 
прехвърлени чрез дарения или 
еквивалентни разпореждания, 
направени приживе от починалия, 
освен ако тези дарения или 
разпореждания са направени в полза 
на наследник или правоимащ по 
наследството на починалия и 
съобразно приложимото право 
съгласно глава III.

Or. en

Обосновка

Не е приемливо дарение, направено от починалия преди неговата смърт, да може да 
бъде „върнато обратно“, като води до завеждане на искове срещу благотворителни 
организации.
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Изменение 148
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2, В настоящия регламент под 
„държава-членка“ се разбира всички
държави-членки, с изключение на 
Дания, [Обединеното кралство и 
Ирландия].

2. В настоящия регламент под 
„държава-членка“ се разбира всяка от 
държавите-членки, с изключение на 
Дания, [Обединеното кралство и 
Ирландия].

Or. ro

Изменение 149
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) правата и вещите, породени или 
прехвърлени по различен от 
наследяването в резултат на смърт 
начин, като дарения, съсобственост на 
няколко лица, която се прехвърля в 
полза на преживелия, доброволно 
пенсионно осигуряване, застраховки и 
сходни финансови схеми, при спазване 
на условията на член 19, параграф 2, 
буква й);

е) правата и вещите, породени или 
прехвърлени по различен от 
наследяването в резултат на смърт 
начин, дарения, съсобственост на 
няколко лица, която се прехвърля в 
полза на преживелия, доброволно 
пенсионно осигуряване, застраховки и 
сходни финансови схеми, без да се 
засяга посоченото в член 19, параграф 
2, буква й);

Or. en

Изменение 150
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква з)
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Предложението на Комисията Изменение

з) прекратяването, ликвидацията и 
сливането на дружества, асоциации и 
юридически лица;

з) прекратяването, ликвидацията и 
сливането на дружества и други органи, 
корпоративни или некорпоративни;

Or. en

Изменение 151
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) учредяването, функционирането и 
прекратяването на доверителна 
собственост;

и) учредяването, функционирането и 
прекратяването на доверителна 
собственост с изключение на 
доверителна собственост, породена 
от завещателни разпореждания или 
от правните норми за оставено без 
завещание наследство;

Or. en

Обосновка

Съществува основателна причина за включването на завещателна доверителна 
собственост при оставено без завещание наследство и законообразувана доверителна 
собственост при оставено без завещание наследство в приложното поле на 
настоящия регламент (вж. Институт по сравнително и международно частно право 
Макс Планк: Коментари относно предложението, стр. 27).

Изменение 152
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) учредяването, функционирането и 
прекратяването на доверителна 

и) пораждането, управлението и 
прекратяването на доверителна 
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собственост; собственост с изключение на 
доверителна собственост чрез 
разпореждане по случай на смърт или 
законно прехвърляне на имущество 
вследствие на смърт;

Or. en

Изменение 153
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква й)

Предложението на Комисията Изменение

й) вида на вещните права по 
отношение на дадена вещ и 
публичността на тези права.

й) естеството на вещните права и 
процедурите за придобиване на вещно 
право, вписването на вещни права в 
публичен регистър или обявяването 
им, както и последиците от 
вписването или невписването на 
вещно право в публичен регистър.

Or. de

Изменение 154
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 2 – буква a)

Предложението на Комисията Изменение

a) „наследяване в резултат на смърт“ —
всяка форма на прехвърляне на право на 
собственост в резултат на смърт, било 
то доброволно прехвърляне под 
формата на завещание или на договор за 
наследство, или законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт;

a) „наследяване в резултат на смърт“ —
всяка форма на първоначално 
прехвърляне на вещи, права и 
задължения в резултат на смърт от 
починалия на правоимащите, било то 
доброволно прехвърляне под формата 
на завещание или на договор за 
наследство, или законово прехвърляне 
на собственост в резултат на смърт;
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Or. de

Изменение 155
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, който 
упражнява правораздавателни 
функции в областта на 
наследяването. Към 
правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които 
по делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така 
както са предвидени по настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 156
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, който 
упражнява правораздавателни функции 
в областта на наследяването. Към 
правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които по 
делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така както 

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, който 
упражнява правораздавателни функции 
в областта на наследяването. Към 
правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи или лица, 
на които са дадени правомощия (като 
нотариуси), които по делегиране от 
държавните органи изпълняват 
функции, присъщи на 
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са предвидени по настоящия регламент; правораздавателните органи, така както 
са предвидени по настоящия регламент;

Or. ro

Обосновка

Нотариуси има в целия Европейски съюз, като едно от техните задължения по 
принцип е да уреждат наследства. Ето защо това конкретно тяхно посочване 
пояснява, че те са компетентни да издават европейско удостоверение за наследство 
като лица, които макар и да не са органи, разполагат с делегирано правомощие за 
това.

Изменение 157
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, който 
упражнява правораздавателни функции 
в областта на наследяването. Към 
правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които по 
делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така както 
са предвидени по настоящия регламент. 

б) „правораздавателен орган“ — всеки 
съдебен орган или друг компетентен 
орган на държавите-членки, или 
назначено от правораздавателен 
орган лице или орган, чиито решения 
се признават официално от 
посочения правораздавателен орган, 
който упражнява правораздавателни 
функции в областта на наследяването. 
Към правораздавателните органи се 
приравняват и другите органи, които по 
делегиране от държавните органи 
изпълняват функции, присъщи на 
правораздавателните органи, така както 
са предвидени по настоящия регламент. 

Or. fr

Изменение 158
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)
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Предложението на Комисията Изменение

в) „договор за наследство“ — договор, 
който, със или без насрещна престация, 
дава, променя или отнема права по 
бъдещо наследство на едно или повече 
лица, страни по договора;

в) „договор за наследство“ — договор, 
който се изготвя в писмен вид или 
произтича от взаимни завещания и 
който, със или без насрещна престация, 
дава, променя или отнема права по 
бъдещо наследство на едно или повече 
лица, страни по договора;

Or. de

Изменение 159
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква г)

Предложението на Комисията Изменение

г) „взаимни завещания“ —
завещателните разпореждания на две 
или повече лица в един акт в полза на 
трето лице и/или в полза едно на друго;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 160
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква д)

Предложението на Комисията Изменение

д) „държава-членка по произход“ —
държавата-членка, в която, в 
зависимост от случая, решението е 
постановено, съдебната спогодба е 
одобрена или сключена и автентичният 
акт е съставен;

д) „държава-членка по произход“ —
държавата-членка, в която решението е 
постановено, съдебната спогодба е 
одобрена или сключена и автентичният 
акт е съставен;

Or. en
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Изменение 161
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 2 – буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) „държава-членка по изпълнение“ —
държавата-членка, в която се иска
признаване и/или изпълнение на 
решението, на съдебната спогодба или 
на автентичния акт;

е) „държава-членка на изпълнение“ —
държавата-членка, в която се иска 
изпълнение на решението, на съдебната 
спогодба или на автентичния акт;

Or. de

Изменение 162
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) „решение“ — всяко решение, 
постановено по въпросите на 
наследяването от правораздавателен 
орган на държава-членка, независимо от 
наименованието му, включително 
съдебно решение, постановление, 
заповед или изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

ж) „решение“ — всяка мярка или всяко
решение по въпросите на 
наследяването, взето от 
правораздавателен орган на държава-
членка или от лице или орган, 
назначен от правораздавателен орган 
и официално признат от него, 
независимо от наименованието му, 
включително съдебно решение, 
постановление, заповед или 
изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

Or. fr
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Изменение 163
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) „решение“ — всяко решение, 
постановено по въпросите на 
наследяването от правораздавателен 
орган на държава-членка, независимо от 
наименованието му, включително 
съдебно решение, постановление, 
заповед или изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

ж) „решение“ — всяко решение, прието
по въпросите на наследяването от 
правораздавателен орган на държава-
членка, независимо от наименованието 
му, включително съдебно решение, 
постановление, заповед, мярка или 
изпълнителен лист, както и 
определенията за разходите или 
разноските от служител на 
правораздавателния орган;

Or. en

Изменение 164
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 2 – буква з) – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

з) „автентичен акт“ — акт, формално 
съставен или вписан като автентичен 
акт и чието удостоверяване:

з) „автентичен акт“ — акт, формално 
съставен или вписан съгласно 
формалностите, които се изискват 
от закона, и чието удостоверяване:

Or. ro

Обосновка

Едно понятие не може да се определя чрез същото понятие.

Изменение 165
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 2 – буква и)



PE464.765v02-00 28/71 AM\872403BG.doc

BG

Предложението на Комисията Изменение

и) „европейско удостоверение за
наследство“ — удостоверение, издадено 
от компетентните правораздавателни 
органи в приложение на глава VI от 
настоящия регламент.

и) „европейско удостоверение за 
наследство“ — удостоверение, издадено 
от компетентните правораздавателни 
или други органи в приложение на глава 
VI от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 166
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 2 – буква иa) (нова)

Предложението на Комисията Изменение

иа) „обичайно местопребиваване“: 
мястото, където починалият е 
прекарал по-голямата част от 
времето си в продължение на 730-те 
дни, предхождащи смъртта.

Or. it

Изменение 167
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 3

Предложението на Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Правораздавателни органи

Разпоредбите на настоящата глава се 
прилагат към всички 
правораздавателни органи на 
държавите-членки. Те се прилагат 
към извънсъдебни органи само в 
случай на нужда.
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Or. fr

Изменение 168
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 4 

Предложението на Комисията Изменение

При спазване на разпоредбите на 
настоящия регламент, компетентни по 
въпросите на наследяването са 
правораздавателните органи на 
държавата-членка, на територията на 
която починалият е обичайно 
пребивавал в момента на смъртта си.

При спазване на разпоредбите на 
настоящия регламент, компетентни по 
въпросите на наследяването са 
правораздавателните органи на
държавата-членка, на която  починалият 
е бил гражданин в момента на смъртта 
си.
(Хоризонтално изменение, което се 
прилага за целия текст вместо 
критерия за „обичайно 
местопребиваване“)

Or. it

Изменение 169
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 4 

Предложението на Комисията Изменение

При спазване на разпоредбите на 
настоящия регламент, компетентни по 
въпросите на наследяването са 
правораздавателните органи на 
държавата-членка, на територията на 
която починалият е обичайно 
пребивавал в момента на смъртта си.

При спазване на разпоредбите на 
настоящия регламент, компетентни по 
съвкупността от въпросите на 
наследяването на имуществото на 
починалия са правораздавателните 
органи на държавата-членка, на 
територията на която починалият е 
обичайно пребивавал в момента на 
смъртта си.

Or. en
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Изменение 170
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Когато починалият е избрал съгласно 
член 17 за приложимо право към 
уреждането на наследството си закона 
на дадена държава-членка, сезираният 
съгласно член 4 правораздавателен 
орган може, по искане на една от 
страните и ако прецени, че
правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, е по-подходящ за вземане на 
решение по делото, да спре 
производството и да покани страните 
да сезират правораздавателният орган
на въпросната държава-членка.

1. Когато починалият е избрал съгласно 
член 17 за приложимо право към 
уреждането на наследството си закона 
на дадена държава-членка, сезираният 
съгласно член 4 правораздавателен 
орган спира производството по искане 
на една от страните или на 
заинтересована страна и доколкото 
правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, е по-подходящ за вземане на 
решение по делото и кани страните да 
сезират правораздавателният орган на 
въпросната държава-членка.

Or. fr

Изменение 171
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Когато починалият е избрал съгласно 
член 17 за приложимо право към 
уреждането на наследството си закона 
на дадена държава-членка, сезираният 
съгласно член 4 правораздавателен 
орган може, по искане на една от 
страните и ако прецени, че 
правораздавателният орган на 
държавата-членка, чието право е 
избрано, е по-подходящ за вземане на 
решение по делото, да спре 

(Не се отнася за българския текст.)
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производството и да покани страните да 
сезират правораздавателният орган на 
въпросната държава-членка.

Or. en

Изменение 172
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Компетентният по член 4 
правораздавателен орган определя срок, 
в който правораздавателният орган на 
държавата-членка, чийто закон е избран 
за приложимо право, трябва да бъде 
сезиран в съответствие с параграф 
първи. Ако правораздавателният орган 
не бъде сезиран в този срок, 
правораздавателният орган, който е 
сезиран, продължава да упражнява 
компетентността си.

2. Компетентният сезиран по член 4 
правораздавателен орган определя срок 
на страните, в който 
правораздавателният орган на 
държавата-членка, чийто закон е избран 
за приложимо право, трябва да бъде 
сезиран в съответствие с параграф 
първи. Ако правораздавателният орган 
не бъде сезиран в този срок, 
правораздавателният орган, който е 
сезиран по член 4, продължава да 
упражнява компетентността си.

Or. en

Изменение 173
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 5a
Избор на правораздавателен орган

Независимо от разпоредбите на член 
5, когато починалият е избрал да 
уреди наследството на имуществото 
си съгласно правото на дадена 
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държава-членка съгласно член 17, 
страните могат да се договорят, че 
правораздавателният орган или 
правораздавателните органи на тази 
държава-членка са компетентни да 
се произнесат по въпросите на 
наследяване на имуществото на 
починалия.

Or. en

Изменение 174
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 5б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 5б
Десезиране

В случай че правораздавателните 
органи на държавата-членка, на 
чиято територия починалият 
обичайно е пребивавал към момента 
на своята смърт, бъдат сезирани 
служебно (ex officio) относно 
производството по наследяване и в 
случай че страните се договорят да 
сезират правораздавателните органи 
на държавата-членка, чието право 
починалият е избрал съгласно член 5а, 
или да отнесат производството по 
наследяване до друг компетентен 
орган в тази държава-членка, 
сезираните служебно
правораздавателни органи се 
десезират.

Or. en

Изменение 175
Klaus-Heiner Lehne
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

В случаите, посочени в параграф 1, 
букви от а) до в), компетентността 
обхваща цялото наследство.

Or. en

Изменение 176
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 6а

Forum necessitatis

Когато нито един правораздавателен 
орган на държава-членка не е 
компетентен съгласно член 4 или 
член 6, правораздавателните органи 
на дадена държава-членка могат, в 
изключителни случаи, да вземат 
решение по уреждане на 
наследството, ако не може в рамките 
на разумното да се образува или води 
производство или е невъзможно да се 
проведе такова в трета държава, с 
която спорът има тясна връзка.

Or. fr

Изменение 177
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 9



PE464.765v02-00 34/71 AM\872403BG.doc

BG

Предложението на Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Компетентност на 

правораздавателния орган по 
местонахождение на вещта

Когато законът на държавата-членка 
по местонахождение на дадено 
имущество изисква намесата на 
нейните правораздавателни органи за 
вземане на вещноправни мерки 
относно прехвърляне на това 
имущество, неговото вписване или 
прехвърляне в имотния регистър, 
правораздавателните органи на тази 
държава-членка са компетентни да 
вземат подобни мерки.

Or. fr

Изменение 178
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Предложението на Комисията Изменение

Общо правило Общи правила при липса на избор

Or. en

Изменение 179
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Предложението на Комисията Изменение

Общо правило Общите правила при липса на избор

Or. en
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Изменение 180
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 16

Предложението на Комисията Изменение

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с наследяването, 
е правото на държавата по обичайно 
местопребиваване на починалия към 
момента на неговата смърт, освен ако в 
настоящия регламент не е предвидено 
друго.

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с имуществото 
на починало лице, е правото на 
държавата по обичайно 
местопребиваване на починалия към 
момента на неговата смърт и в която 
той е пребивавал не по-малко от 
четири години непосредствено преди 
смъртта си, освен ако в настоящия 
регламент не е предвидено друго.

Or. en

Изменение 181
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 16 

Предложението на Комисията Изменение

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с наследяването, е 
правото на държавата по обичайно 
местопребиваване на починалия към
момента на неговата смърт, освен ако в 
настоящия регламент не е предвидено 
друго.

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с наследяването, е 
правото на държавата по обичайно 
местопребиваване на починалия към 
момента на неговата смърт и в която 
той е пребивавал не по-малко от 
четири години непосредствено преди 
смъртта си, освен ако в настоящия 
регламент не е предвидено друго.

Or. en



PE464.765v02-00 36/71 AM\872403BG.doc

BG

Изменение 182
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 16

Предложението на Комисията Изменение

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с наследяването, е 
правото на държавата по обичайно 
местопребиваване на починалия към 
момента на неговата смърт, освен ако в 
настоящия регламент не е предвидено 
друго.

Приложимото право към съвкупността 
от въпроси, свързани с наследяването, е 
правото на държавата, в която 
починалият е пребивавал обичайно в 
продължение на най-малко две години
към момента на неговата смърт, освен 
ако в настоящия регламент не е 
предвидено друго.

Or. de

Изменение 183
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Прилагането на приложимото право 
към наследяването съгласно параграф 
1 не може да доведе до пълно 
лишаване на членовете на 
семейството на починалия от 
защита, която им се полага съгласно 
задължителните разпоредби на 
правото на държавата, чийто 
гражданин е починалият към 
момента на своята смърт по 
отношение на запазената част, 
запазения дял или равностойни мерки.

Or. en

Изменение 184
Diana Wallis
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Във всички останали случаи 
приложимото право към 
съвкупността от въпроси, свързани с
наследяването, е правото на 
държавата, чийто гражданин е бил 
починалият към момента на своята 
смърт. Това право е приложимо и 
когато починалият е имал обичайно 
местопребиваване в повече от една 
държава към момента на смъртта 
си.

Or. en

Изменение 185
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Ако, по изключение, от всички 
налични обстоятелства е видно, че 
към момента на своята смърт 
починалият е имал по-тесни 
взаимоотношения с дадена държава-
членка, различна от държавата, 
чието право при други обстоятелства 
би било приложимо съгласно 
настоящия член, приложимото право 
при наследяване е правото на другата 
държава.

Or. en

Изменение 186
Paulo Rangel
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Във всички останали случаи 
приложимото право към 
съвкупността от въпроси, свързани с 
наследяването, е правото на 
държавата, чийто гражданин е бил 
починалият към момента на своята 
смърт. Това право е приложимо и 
когато починалият е имал обичайно 
местопребиваване в повече от една 
държава към момента на смъртта 
си.

Or. en

Изменение 187
Paulo Rangel

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Ако, по изключение, от всички 
налични обстоятелства е видно, че 
към момента на своята смърт 
починалият е имал по-тесни 
взаимоотношения с дадена държава-
членка, различна от държавата, 
чието право при други обстоятелства 
би било приложимо съгласно 
настоящия член, приложимото право 
на наследяване е правото на другата 
държава.

Or. en

Изменение 188
Evelyn Regner
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Във всички други случаи се прилага 
правото на държавата, чийто 
гражданин е бил починалият към 
момента на своята смърт. Също 
така в случая, когато починалият е 
обичайно пребивавал в повече 
държави, се прилага правото на тази 
държава, чийто гражданин е бил 
починалият към момента на своята 
смърт.

Or. de

Изменение 189
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Когато от обстоятелствата в даден 
случай е очевидно, че починалият е 
бил в най-тясна връзка с друга
държава, правото, приложимо към 
собствеността като цяло, е правото 
на тази държава.

Or. de

Изменение 190
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Лицата могат да изберат като 1. Лицата могат да изберат като 
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приложимо право към съвкупността от 
въпроси, свързани с наследяването, своя 
отечествен закон.

приложимо право към съвкупността от 
въпроси, свързани с наследяването, своя 
отечествен закон (с изключение на 
нормите на международното частно 
право) към момента на избора на 
право. Изборът на право става 
действителен само когато лицето
към момента на смъртта си е 
гражданин на държавата, чието 
право е избрало.

Or. en

Изменение 191
Kurt Lechner

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

1a. Изборът на право става 
действителен само когато лицето
към момента на смъртта си е 
гражданин на държавата, чието 
право е избрало.
Изборът на право се изразява 
достатъчно ясно в прилагането на 
общоприети тълкувателни критерии.

Or. de

Изменение 192
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Изборът на закона, който ще се 
прилага към наследяването, трябва да
е изричен и да се съдържа във 
волеизявление под формата на 

2. Изборът се декларира изрично във 
волеизявление под формата на 
разпореждане по случай на смърт или се 
демонстрира недвусмислено от 
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разпореждане по случай на смърт. условията на разпореждане при
смърт.

Or. en

Изменение 193
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Предложението на Комисията Изменение

4. Прилагането на закона, предвиден в 
настоящия член, не засяга правата на 
трети страни, които не участват в 
договора, и които по силата на 
закона, определен според член 16 или 
член 17, имат право на запазена част 
или имат друго право, от което не 
могат да бъдат лишени от 
наследодателя.

4. Определеният съгласно параграфи 
1, 2 и 3 правов ред урежда 
наследствено-договорните 
разпореждания с имущество в случай 
на смърт, само с оглед на 
материалноправната 
действителност, начина и обхвата 
на задължителния характер, 
тълкуването, отмяната на договора 
за наследство или оттеглянето от 
него.

Or. de

Изменение 194
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 18а

Действителност на формата на 
разпорежданията по случай на смърт 

Разпореждането по случай на смърт е 
действително по отношение на 
формата, ако отговаря на 
вътрешното право:
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a) на държавата, в която 
завещателят е извършил 
разпореждането, или
б) на държавата, чийто гражданин е 
завещателят към момента на 
разпореждането или към момента на 
смъртта, или 
в) на държавата по постоянно 
местожителство на завещателя към 
момента на разпореждането или към 
момента на смъртта, или
г) на държавата на обичайно 
пребиваване на завещателя към 
момента на разпореждането или към 
момента на смъртта, или
д) що се отнася до недвижимото 
имущество, на държавата по 
местонахождение.
2. Тези разпоредби се прилагат и за
договорите за наследство.

Or. fr

Изменение 195
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 18a
Действителност на формата на 

разпорежданията по случай на смърт
1. Разпореждането по случай на 
смърт е действително по отношение 
на формата, ако отговаря на 
вътрешното право:
a) на държавата, в която 
завещателят е извършил 
разпореждането, или
б) на държавата, чийто гражданин е 
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завещателят към момента на 
разпореждането или към момента на 
смъртта, или 
в) на държавата по постоянно 
местожителство на завещателя към 
момента на разпореждането или към 
момента на смъртта, или
г) на държавата на обичайно 
пребиваване на завещателя към 
момента на разпореждането или към 
момента на смъртта, или
д) що се отнася до недвижимото 
имущество, на държавата по 
местонахождение.
2. Параграф 1 се прилага за 
завещателни разпореждания, които 
отменят предходни такива. 
Отмяната също така е 
действителна по отношение на 
формата, когато съответства на 
някой от законите, съгласно 
условията на който, съобразно 
параграф 1, завещателното 
разпореждане е отменено като 
действително.
3. За целите на настоящия член, 
всяка правна разпоредба, 
ограничаваща позволените форми на 
завещателни разпореждания по 
отношение на възраст, националност 
или друго лично обстоятелство на 
завещателя, се счита за отнасяща се 
до въпросите във връзка с формата. 
Същата норма се прилага за 
условията, на които свидетелите 
трябва да отговарят, за да бъде 
действително завещателното 
разпореждане.

Or. en

Изменение 196
Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Определеният от глава III закон 
урежда всички въпроси, свързани с 
наследството, от неговото откриване до 
окончателното прехвърляне на 
наследството на правоимащите.

1. Определеният от настоящата глава 
закон урежда всички въпроси, свързани 
с наследството, от неговото откриване 
до първоначалното прехвърляне на 
наследството от починалия на 
правоимащите.

Or. de

Изменение 197
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) прехвърлянето на имуществото и 
правата, съставляващи 
наследството, на наследниците и 
заветниците, включително условията и 
последиците от приемането или отказа 
от наследство или завет;

е) първоначалното прехвърляне на 
наследниците и, според случая, на
заветниците на вещите, правата и 
задълженията, съставляващи 
наследственото имущество, 
включително условията и последиците 
от приемането или отказа от наследство 
или завет, без да се засяга член 20а;

Or. de

Изменение 198
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква е)

Предложението на Комисията Изменение

е) прехвърлянето на имуществото и 
правата, съставляващи наследството, 
на наследниците и заветниците, 

е) прехвърлянето на имуществото, 
правата и задълженията, 
съставляващи наследството, на 
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включително условията и последиците 
от приемането или отказа от наследство 
или завет;

наследниците и заветниците, 
включително условията и последиците 
от приемането или отказа от наследство 
или завет; без да се засяга посоченото в 
член 20а;

Or. fr

Изменение 199
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ж)

Предложението на Комисията Изменение

ж) правомощията на наследниците, 
изпълнителите на завещанието и други 
управители на наследството, а именно 
продажбата на имуществото, плащания 
към кредитори;

ж) управлението на имуществото, по 
специално по отношение на 
правомощията на наследниците, 
изпълнителите на завещанието и други 
управители на наследството, а именно 
продажбата на имуществото, плащания 
към кредитори; 

Or. fr

Изменение 200
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 19а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 19a
Възстановяване от дарополучател на 

направени приживе дарения
1. Възстановяването от 
дарополучател на направено приживе 
дарение може да бъде предявено 
съгласно приложимото право при 
наследяване съобразно настоящия 
регламент тогава, когато такова 
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възстановяване може да бъде 
предявено и съгласно право, което по 
силата на настоящия регламент 
урежда наследяването на 
недвижимото имущество на 
дарителя към момента на извършване 
на дарението.
2. За целите на прилагане на параграф 
1, изборът на право от дарителя 
съгласно членове 17, 18, параграф 3 и 
18a, параграф 3 се удовлетворява само 
когато дарополучателят е бил наясно 
с избора на право към момента на 
извършване на дарението.

Or. en

Обосновка

За възстановяването на направено приживе от починалия дарение е предложена 
стълкновителна правна норма с цел дарополучателят и трети страни да бъдат 
защитени от последваща промяна на приложимото право при наследяване. Иск за 
възстановяване на дарение се допуска само ако дарението също може да бъде 
изискано обратно съгласно правото, което хипотетично урежда наследството на 
дарителя към момента на извършване на дарението (вж. Институт по сравнително и 
международно частно право Макс Планк: Коментари относно предложението, стр. 
85).

Изменение 201
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 20а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 20a

Вещно право

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на правните разпоредби 
на дадена държава, в която е 
регистрирано недвижимо или вписано 
в публичен регистър наследствено 
имущество, които се отнасят до 
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създаването или прехвърлянето на 
собствеността или на други вещни 
права или тяхното вписване в 
публичен регистър, и то единствено 
дотолкова, доколкото даден акт за 
създаване или прехвърляне или 
съдебно решение, самостоятелно или 
във връзка с регистрация, са от 
основополагащо значение за 
придобиване на правото на 
собственост.

Or. de

Изменение 202
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 20а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 20а

Право на собственост

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на закона на държавата-
членка, в който се намира недвижимо 
имущество, представляващо 
наследствено имущество, в частност 
мерките, свързани с вписването на 
въпросното имущество в публичен 
регистър и последиците от това 
вписване.

Or. fr

Изменение 203
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 21
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Предложението на Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Прилагане на правото на държавата 

по местонахождение на 
имуществото

1. Приложимият към наследяването 
закон не се противопоставя на 
прилагането на закона на държавата 
по местонахождение на 
имуществото, доколкото този закон, 
по отношение на приемането или 
отказа от наследство или завет, 
съдържа разпореждания, приети след 
тези от закона, приложим към 
наследството.
2. Приложимият към наследяването 
закон не се противопоставя на 
прилагането на закона на държавата-
членка по местонахождение на 
имуществото, доколкото той:
(a) подчинява управлението и 
уреждането на наследството на 
назначаването от орган на тази 
държава-членка на управител или 
изпълнител на завещанието; 
приложимият към наследството 
закон урежда кръга на лицата, като 
наследници, заветници, изпълнители 
на завещанието или управители, 
които могат да бъдат назначени за 
управлението и уреждането на 
наследството;
(б) подчинява окончателното 
прехвърляне на наследството на 
правоимащите на предварителното 
плащане на дължимите данъци, 
свързани с наследството.

Or. fr

Изменение 204
Diana Wallis
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

2. Приложимият към наследяването 
закон не се противопоставя на 
прилагането на закона на държавата-
членка по местонахождение на 
имуществото, доколкото той:

2. При спазване на условията на 
приложимия към наследяването закон, 
когато законът на държавата-членка 
по местонахождение на имуществото за 
наследяване изисква назначаването на 
управител на недвижимото 
имущество или изпълнител на 
завещанието, законът на тази 
държава-членка се прилага по 
отношение на тази собственост във 
връзка със следните въпроси:

Or. en

Изменение 205
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – уводна част

Предложението на Комисията Изменение

2. Приложимият към наследяването 
закон не се противопоставя на 
прилагането на закона на държавата-
членка по местонахождение на 
имуществото, доколкото той:

2. При спазване на условията на 
приложимия към наследяването закон, 
когато законът на държавата-членка 
по местонахождение на имуществото за 
наследяване изисква назначаването на 
управител на недвижимото 
имущество или изпълнител на 
завещанието, законът на тази 
държава-членка се прилага по 
отношение на тази собственост във 
връзка със следните въпроси:

Or. en

Изменение 206
Sajjad Karim
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква a)

Предложението на Комисията Изменение

a) подчинява управлението и 
уреждането на наследството на
назначаването от орган на тази държава-
членка на управител или изпълнител
на завещанието; приложимият към 
наследството закон урежда кръга на 
лицата, като наследници, заветници, 
изпълнители на завещанието или 
управители, които могат да бъдат 
назначени за управлението и 
уреждането на наследството;

a) назначаването от орган на тази 
държава-членка на управителя или 
изпълнителя на завещанието;

Or. en

Изменение 207
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква a)

Предложението на Комисията Изменение

a) подчинява управлението и 
уреждането на наследството на
назначаването от орган на тази държава-
членка на управител или изпълнител
на завещанието; приложимият към 
наследството закон урежда кръга на 
лицата, като наследници, заветници, 
изпълнители на завещанието или 
управители, които могат да бъдат 
назначени за управлението и 
уреждането на наследството;

a) назначаването от орган на тази 
държава-членка на управителя или
изпълнителя на завещанието;

Or. en

Изменение 208
Diana Wallis
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) подчинява окончателното 
прехвърляне на наследството на 
правоимащите на предварителното 
плащане на дължимите данъци, 
свързани с наследството.

б) правомощията и задълженията на 
назначен управител или изпълнител , 
които се упражняват във връзка с 
вещите в тази държава-членка по 
местонахождение.

Or. en

Изменение 209
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) подчинява окончателното 
прехвърляне на наследството на 
правоимащите на предварителното 
плащане на дължимите данъци, 
свързани с наследството.

б) правомощията и задълженията на 
назначен управител или изпълнител , 
които се упражняват във връзка с 
вещите в тази държава-членка по 
местонахождение.

Or. en

Изменение 210
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2a. Всеки управител или изпълнител, 
назначен съгласно този закон, също 
ще има право съгласно този закон да 
погасява дълговете на починалия 
независимо дали в държавата-членка 
по местоположение или не; при все 
това редът на приоритетност по 
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отношение на погасяването на 
такива дългове се определя съгласно 
правото, приложимо при 
наследяването.
Що се отнася до назначаването на 
управители или изпълнители, 
органът на въпросната държава-
членка назначава следните лица, 
които да действат в качеството на:
a) лица, на които е вменено 
задължението във връзка с управление 
на имуществото от 
правораздавателен орган 
компетентен във връзка с 
наследството; или
б) когато няма лице, на което това е 
вменено, лицата, които имат право 
като наследници съгласно правото,
приложимо при наследяването; или
в) други лица, назначени от този 
правораздавателен орган.
Назначаване съгласно буква в) може 
да се извършва единствено по 
изключение и само в случаи, когато 
лицата, имащи право като 
наследници съгласно правото, 
приложимо при наследяването, не са 
достатъчно на брой или са прекалено 
много на брой съгласно правото на 
държавата-членка по 
местонахождение на органа или не 
отговарят на условията да действат 
като управители или изпълнители 
поради причини, които касаят 
националния обществен ред (ordre 
public) на тази държава-членка.

Or. en

Изменение 211
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)
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Предложението на Комисията Изменение

2a. Когато се прилага настоящият 
параграф, управител или изпълнител, 
назначен съгласно това право, също 
има право, съгласно това право, да 
погасява дълговете на починалия 
независимо дали в държавата-членка 
по местонахождение или не; при все 
това редът на приоритетност по 
отношение на погасяването на 
такива дългове се определя съгласно 
правото, приложимо при 
наследяването.

Or. en

Изменение 212
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2б. В приложение на параграф 2, буква 
а), органът на въпросната държава-
членка назначава следните лица, 
които да действат в качеството на:
a) лица, на които е вменено 
задължението във връзка с управление 
на имуществото от 
правораздавателен орган, 
компетентен във връзка с 
наследството; или
б) когато няма лице, на което това е 
вменено, лицата, които имат право 
като наследници съгласно правото,
приложимо при наследяването; или 
в) други лица, назначени от този 
правораздавателен орган.

Or. en
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Изменение 213
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2в (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2в. Назначаване съгласно параграф 2б, 
буква в) може да се извършва 
единствено по изключение и само в 
случаи, когато лицата, имащи право 
като наследници съгласно правото, 
приложимо при наследяването, не са 
достатъчно на брой или са прекалено 
много на брой съгласно правото на 
държавата-членка по 
местонахождение на органа или не 
отговарят на условията да действат 
като управители или изпълнители 
поради причини, които касаят 
националния обществен ред (ordre 
public) на тази държава-членка.

Or. en

Изменение 214
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Предложението на Комисията Изменение

Препращане (Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Обосновка

Следва да се използва понятието „препращане“ в съответствие с регламентите Рим 
I и Рим II (вж. Институт по сравнително и международно частно право Макс Планк: 
Коментари относно предложението, стр. 105)
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Изменение 215
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 26 

Предложението на Комисията Изменение

По смисъла на настоящия регламент 
прилагане на правото на държава, 
посочена от настоящия регламент, 
означава прилагане на действащите 
норми на правото на тази държава, с 
изключение на нормите на нейното 
международното частно право.

По смисъла на настоящия регламент 
прилагане на правото на държава-
членка, посочена от настоящия 
регламент, означава прилагане на 
действащите норми на правото на тази 
държава, с изключение на нормите на 
нейното международното частно право.

Or. en

Обосновка

Изглежда разумно препращане да се изключва само когато в регламента се 
предвижда прилагане на правото на държава-членка (вж. Институт по сравнително 
и международно частно право Макс Планк: Коментари относно предложението, стр. 
105)

Изменение 216
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Въпреки това, ако законът на трета 
държава е определен като приложим 
закон и той препраща към закона на 
дадена държава-членка, той се 
прилага, освен ако починалият е 
избрал в приложение на член 17 на 
настоящия регламент закона на 
третата държава като уреждащ 
наследството му.

Or. fr
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Изменение 217
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Когато настоящият регламент 
предвижда прилагане на правото на 
държава, която не е държава-членка, 
нормите на международното право се 
прилагат, когато по въпроси във 
връзка с наследството се посочва 
правото на държава-членка; правото 
на тази държава-членка се прилага с 
изключение на нормите на 
международното частно право.

Or. en

Обосновка

В случаите, когато регламентът предвижда прилагане на правото на държава, която 
не е държава-членка, международното частно право на която се позовава на правото 
на държавата на сезирания съд или друга държава-членка, това позоваване следва да 
бъде прието и да се прилага вътрешното право на посочената държава-членка (вж.
Институт по сравнително и международно частно право Макс Планк: Коментари 
относно предложението, стр. 106)

Изменение 218
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Без да се засяга съдържанието на 
параграфи 1 и 1a, когато членове 17, 
18, 18a, 18б или 20 предвиждат 
прилагане на правото на дадена 
държава, това означава прилагане на 
действащите разпоредби на правото 
на тази държава, с изключение на 
разпоредбите на нейното 
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международното частно право.

Or. en

Обосновка

При избор на право от починалия или в случай на специални стълкновителни норми с 
използване на алтернативни привръзки и подчиняване на даден въпрос на няколко 
алтернативни приложими закона се прилага вътрешното право на посочената 
държава (вж. Институт по сравнително и международно частно право Макс Планк: 
Коментари относно предложението, стр. 106)

Изменение 219
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. По-специално прилагането на 
разпоредба от определения според 
настоящия регламент закон не може 
да се счита за несъвместимо с 
обществения ред на държавата на 
сезирания правораздавателен орган 
единствено поради разлика в уредбата 
на запазената част на наследниците.

заличава се

Or. fr

Изменение 220
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2а. Нито една от разпоредбите на 
настоящия регламент не задължава 
правораздавателните органи на 
държава-членка, ако в нейното 
национално право в областта на 
брака и семейството не съществуват
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такива изисквания, да взема решение 
в областта на наследяването по 
отношение на преживелия съпруг по 
силата на прилагането на настоящия 
регламент.

Or. it

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се включи разпоредба за запазване на националния избор,
аналогична на тази, включена в член 13 от Регламент (ЕС)№ 1259/2010 относно 
осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право 
при развод и законна раздяла.

Изменение 221
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Нито една от разпоредбите на 
настоящия регламент не задължава 
правораздавателните органи на 
държава-членка, ако в нейното 
национално право в областта на 
брака и семейството не съществуват
такива изисквания, да признава по 
силата на прилагането на настоящия 
регламент решение в областта на 
наследството по отношение на 
преживелия съпруг, взето от друга 
държава-членка.

Or. it

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се включи разпоредба за запазване на националния избор, 
аналогична на тази, включена в член 13 от Регламент (ЕС)№ 1259/2010 относно 
осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право 
при развод и законна раздяла.
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Изменение 222
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Предложението на Комисията Изменение

Признаване на автентичните актове Движение на автентичните актове

Or. fr

Изменение 223
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 34 

Предложението на Комисията Изменение

Формално съставени или вписани в 
една държава-членка автентични актове 
се признават от другите държави-
членки, освен ако действителността 
им не се оспорва по реда, предвиден в 
законодателството на държавата-
членка по произход, и при условие че 
признаването не противоречи на 
обществения ред на държавата-
членка, в която се изисква.

Съставените в една държава-членка 
автентични актове по наследствени 
въпроси могат да циркулират 
свободно в държавите-членки и са 
освободени от каквато и да било 
процедура на узаконяване или от 
подобни формалности. В другите 
държави-членки, съгласно 
обществения ред (ordre public) на 
държавата-членка по предназначение, 
те разполагат със същата 
доказателствена сила, както и 
съставените в тези държави 
автентични актове, но не в по-голяма 
степен, отколкото в държавата-
членка по произход.

Or. de

Изменение 224
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 34 
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Предложението на Комисията Изменение

Формално съставени или вписани в 
една държава-членка автентични 
актове се признават от другите 
държави-членки, освен ако 
действителността им не се оспорва 
по реда, предвиден в
законодателството на държавата-
членка по произход, и при условие че 
признаването не противоречи на 
обществения ред на държавата-членка, в 
която се изисква.

Автентичните актове, които 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, циркулират 
свободно в държавите-членки и 
разполагат със същата 
доказателствена сила като тази, 
която им се признава в тяхната 
държава по произход, при условие че 
признаването явно не противоречи на 
обществения ред на държавата-членка 
по предназначение.

Or. fr

Изменение 225
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

1a. Удостоверението може да се 
използва по-специално като 
доказателство за един или няколко 
от следните елементи:
a) правата на всяко лице с право да 
наследява, посочено в 
удостоверението, и съответните 
дялове от наследството;
б) присъждането на определена вещ 
или определени вещи на 
посоченото/ите в удостоверението 
лице или лица с право да наследяват;
в) правомощията на посоченото в 
удостоверението лице да изпълнява 
завещанието или да управлява 
наследството.

Or. de
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Изменение 226
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Използването на европейското 
удостоверение за наследство не е 
задължително. Удостоверението не 
замества вътрешните процедури. 
Правните му последици обаче се 
признават също така в държавата-
членка, чиито органи са го издали в 
съответствие с разпоредбите от 
настоящата глава.

2. Европейското удостоверение за 
наследство се изготвя по искане на 
засегнатите лица в случаи с 
презграничен елемент с оглед 
неговото използване при упражняване 
на права във връзка с наследяване във 
всяка от държавите-членки.

При издаване на европейско 
удостоверение за наследство то 
замества вътрешното удостоверение, 
а неговите правни последици се 
признават и в държавата-членка, 
органите на която са го издали в 
съответствие с разпоредбите от 
настоящата глава.

Or. ro

Обосновка

Следва да бъдат ясно посочени положенията, в които е необходимо издаването на 
европейско удостоверение за наследство. При липса на презграничен елемент ще 
продължи да се прилага националната процедура.

Изменение 227
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2б (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2б. Във всички останали случаи се 
издава национално удостоверение за 
наследство, което се урежда от 
правото на въпросната държава-
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членка.

Or. ro

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 5.

Изменение 228
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Удостоверението се издава по молба 
на всяко лице, което трябва да докаже 
качеството си на наследник, заветник и 
правомощията на изпълнителите на 
завещанието или на трети лица, 
действащи като управители на 
наследството.

1. Удостоверението се издава по молба 
на всяко лице със законен интерес да
докаже качеството си на наследник, 
заветник и правомощията на 
изпълнителите на завещанието или на 
трети лица, действащи като управители 
на наследството.

Or. ro

Обосновка

Европейското удостоверение за наследство се издава по избор. Следователно не може 
да бъде наложено задължение за неговото издаване. Кандидатът трябва да има 
конкретен законен интерес като наследник или заветник и др.

Изменение 229
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква a)

Предложението на Комисията Изменение

а) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на последното обичайно 

a) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на обичайното местопребиваване 
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местопребиваване, дата и място на 
настъпване на смъртта;

към момента на смъртта, дата и 
място на настъпване на смъртта, дата и 
място на раждане;

Or. de

Изменение 230
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Кандидатстващият за удостоверение 
следва да докаже верността на 
предоставената информация чрез 
автентични документи. В случаите 
когато подобни документи не могат да 
бъдат представени или това може да 
стане само с цената на несъразмерно 
големи трудности, се допускат и други 
средства за доказване.

2. Кандидатстващият за удостоверение 
следва да докаже верността на 
предоставената информация чрез 
оригинални документи. В случаите 
когато подобни документи не могат да 
бъдат представени или това може да 
стане само с цената на несъразмерно 
големи трудности, се допускат и други 
средства за доказване.

Or. ro

Обосновка

Трябва да бъдат предоставени доказателства посредством оригиналния документ; 
автентичният документ е друг вид инструмент.

Изменение 231
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Компетентният правораздавателен 
орган взема съответните мерки, за да се 
увери в истинността на направените 
декларации. Когато вътрешното му 
право го позволява, 
правораздавателният орган изисква 

3. Компетентният орган взема 
съответните мерки, за да се увери в 
истинността на направените 
декларации. Когато вътрешното му 
право го позволява, компетентният
орган изисква тези декларации да бъдат 
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тези декларации да бъдат направени под 
клетва.

направени под клетва или под друга 
официална форма. За тази цел може 
да се използва помощта на други 
компетентни органи съгласно 
националното законодателство.

Or. de

Изменение 232
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Европейското удостоверение за 
наследство се издава под формата на 
стандартен формуляр, поместен в 
приложение II.

1. Удостоверението се издава под 
формата на стандартен формуляр, 
поместен в приложение II и, съгласно 
правото на компетентния орган, въз 
основа на и във връзка с националните 
удостоверения за наследяване.

Or. de

Изменение 233
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2a. Съдържанието на европейското 
удостоверение за наследство, 
посочено в параграф 2, има 
задължителен характер, но 
държавите-членки могат да 
допълват други елементи към това 
минимално допустимо съдържание в 
съответствие с националното 
законодателство.

Or. ro
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Обосновка

Тъй като европейското удостоверение за наследство заменя националното 
удостоверение и тъй като националните закони на държавите-членки се различават 
по отношение на националните удостоверения за наследство, европейското 
удостоверение за наследство трябва да съдържа минимални и задължителни 
европейски елементи, както и допълнителни елементи, предвидени в националното 
законодателство.

Изменение 234
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква б)

Предложението на Комисията Изменение

б) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на последното обичайно
местопребиваване и дата и място на 
настъпването на смъртта;

б) данни за починалия: име, пол, 
семейно положение, гражданство, 
единен граждански номер или 
идентификационен номер (ако има), 
адрес на обичайното местопребиваване 
към момента на смъртта, дата и 
място на настъпването на смъртта, дата 
и място на раждане;

Or. de

Изменение 235
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква з)

Предложението на Комисията Изменение

з) ако има няколко наследника, 
информация за наследствените дялове, 
които се полагат на всеки един от тях, и 
евентуално списък от вещите или 
правата, които се полагат на определен 
наследник;

з) ако има няколко наследника, 
информация за наследствените дялове, 
които се полагат на всеки един от тях, и 
евентуално списък на вещите, които се 
полагат на определен наследник;

Or. de
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Изменение 236
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква и)

Предложението на Комисията Изменение

и) списък на вещите или правата,
които се полагат на заветниците 
съгласно приложимия към 
наследяването закон;

и) списък на вещите, които се полагат 
на заветниците съгласно приложимия 
към наследяването закон;

Or. de

Изменение 237
Diana Wallis

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква ка) (нова)

Предложението на Комисията Изменение

кa) по целесъобразност, копие от
завещанието или изразената по друг 
начин последна воля на починалия.

Or. en

Изменение 238
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

2а. Ако държава-членка изисква други 
формалности за прехвърляне на 
документа за собственост или на 
други вещни права, свързани с
недвижими наследствени имоти или 
за които се изисква вписване в 



AM\872403BG.doc 67/71 PE464.765v02-00

BG

публичния регистър, тези 
формалности следва изрично да се 
посочват в удостоверението за 
наследство и за техническите 
подробности да се препраща към 
портала за електронно правосъдие, за 
да бъдат улеснени гражданите.
Държавите-членки, които изискват
други формалности, изпращат на 
Комисията всички относими 
сведения, за да бъдат те публикувани 
в портала за електронно правосъдие с 
цел да бъдат публично разгласени.

Or. it

Изменение 239
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Лицата, които извършат плащания
или предоставят имущество на 
титуляря на удостоверение, което му 
дава права да извършва подобни 
действия, се освобождават от своите 
задължения, освен ако знаят, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

3. Лицата, които предоставят услуги на 
посоченото в удостоверението 
правоимащо лице, се освобождават от 
своите задължения, освен ако знаят, че 
съдържанието на удостоверението не 
отговаря на истината.

Or. de

Изменение 240
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Предложението на Комисията Изменение

5. Удостоверението представлява 5. Удостоверението представлява 
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валиден документ по отношение на 
преписа или вписването на придобитата 
по наследство вещ в публичните 
регистри на държавата-членка, в която 
се намира имуществото. Преписът на 
актовете, изменящи собствеността или 
вещните права върху имуществото, се 
извършва според предвидените 
процедури в закона на държавата-
членка, където се поддържа регистърът 
и поражда предвидените правни 
последици.

основен документ по отношение на 
преписа или вписването на придобитата 
по наследство вещ в публичните 
регистри на държавата-членка, в която 
се намира имуществото. Преписът на 
актовете, изменящи собствеността или 
вещните права върху имуществото, се 
извършва според предвидените 
процедури в закона на държавата-
членка, където се поддържа регистърът 
и поражда предвидените правни 
последици.

Or. de

Изменение 241
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 42 –  параграф 5а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

5а. Поради съображения, свързани с 
опазване на обществения интерес, 
правораздавателните органи на 
държавите-членки трябва да могат 
да използват изключението за 
обществения ред, за да откажат да 
признаят или изпълнят европейското
удостоверение за наследство, 
издадено в друга държава-членка.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се включи тази разпоредба, за да се възстанови последователност 
със съображение 24, което изглежда очертава възможността признаване или 
изпълнение да бъде отказано и във връзка с европейското удостоверение за
наследство.

Изменение 242
Tadeusz Zwiefka
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1

Предложението на Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на двустранните или 
многостранните конвенции, по които 
една или няколко държави-членки са 
страни към момента на приемането му и 
които се отнасят до въпроси, уредени от 
него, без да се засягат задълженията 
на държавите-членки по силата на 
член 307 от Договора.

1. Настоящият регламент не засяга
прилагането на двустранните или 
многостранните конвенции, по които 
една или няколко държави-членки са 
страни към момента на приемането му и 
които се отнасят до въпроси, уредени от 
него.

Or. en

Изменение 243
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 45а (нов)

Предложението на Комисията Изменение

Член 45a

Информация, която се предоставя на 
правораздавателния орган или друг 

орган 

1. При установяване на правния 
статут на недвижимо имущество, 
което съставлява част от 
недвижимите вещи в държава-членка 
по местоположение различна от тази 
на правораздавателния орган, който 
разполага с компетентност съгласно 
разпоредбите на глава II от 
настоящия регламент, или друг орган, 
който се занимава с въпроса относно 
наследството, този 
правораздавателен органи или друг 
орган има връзка с информацията, 
която се съдържа в поземления 
регистър на мястото, където е 
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регистрирано имуществото.
2. За целите на настоящия член, 
компетентният орган на държавата-
членка при поискване предоставя на 
правораздавателните органи и 
другите органи на друга държава-
членка информация, съдържаща се в 
поземления регистър, ако такава 
информация може да бъде 
предоставена за целите на 
производството във връзка с 
въпросите относно наследството 
съгласно националното право.

Or. en

Изменение 244
Angelika Niebler

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Предложението на Комисията Изменение

2. Ако починалият е определил 
приложимия към наследството му закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, този избор се счита за 
действителен, ако изпълнява посочените 
в член 17 условия.

2. Ако починалият е определил 
приложимия към наследството му закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, този 
избор също се счита за действителен, 
ако изпълнява посочените в член 17 
условия.

Or. de

Обосновка

Като чисто превантивна мярка и с цел избягване на всякакви недоразумения следва да 
бъде изяснено, че разпоредбите се прилагат също и за времето преди влизането в сила 
на регламента.

Изменение 245
Angelika Niebler
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Предложението на Комисията Изменение

3. Ако страните по договор за 
наследство са определили приложимия 
към този договор закон преди датата на 
прилагане на настоящия регламент, този 
избор се счита за действителен, ако 
изпълнява посочените в член 18 
условия.

3. Ако заинтересованите страни по 
договор за наследство са определили
приложимия към този договор закон 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент, включително времето 
преди неговото влизане в сила, този 
избор също се счита за действителен, 
ако изпълнява посочените в член 18 
условия.

Or. de


