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Pakeitimas 122
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą ir 
į 67 straipsnio 5 dalies antrąją įtrauką,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 
3 dalį,

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse paveldėjimas priskiriamas šeimos teisės 
sričiai, kaip teisinį pagrindą reikėtų numatyti SESV 81 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodoma, 
kad „tarpvalstybinio pobūdžio šeimos teisės priemones nustato Taryba spręsdama pagal 
specialią teisėkūros procedūrą. Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, sprendžia 
vieningai.“ 

Pakeitimas 123
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir 
visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra bet kokios formos nuosavybės 
perdavimui dėl mirties, nesvarbu, ar tai 
būtų savanoriškas perdavimas testamentu 
arba paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties.

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir 
visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra pirmajam palikėjo turto perdavimui 
bet kokia forma paveldėjimo teisę 
turintiems asmenims dėl mirties, nesvarbu, 
ar tai būtų savanoriškas perdavimas 
testamentu arba paveldėjimo susitarimu, ar 
įstatyminis nuosavybės perdavimas dėl 
mirties.

Or. de
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Pakeitimas 124
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir 
visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra bet kokios formos nuosavybės 
perdavimui dėl mirties, nesvarbu, ar tai 
būtų savanoriškas perdavimas testamentu 
arba paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties.

(8) Šis reglamentas turėtų būti taikomas ir 
visiems su paveldėjimu dėl mirties 
susijusiems civilinio pobūdžio klausimams, 
tai yra turto, teisių arba prievolių 
perdavimui bet kokios forma dėl mirties, 
nesvarbu, ar tai būtų savanoriškas 
perdavimas testamentu arba paveldėjimo 
susitarimu, ar įstatyminis nuosavybės 
perdavimas dėl mirties.

Or. de

Pakeitimas 125
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Dovanų galiojimas ir pasekmės 
apibrėžti 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytos teisės (Roma I)18. Todėl jos, kaip 
ir kitos ne paveldėjimo teise įgyjamos arba 
perduodamos teisės ir turtas, neturėtų 
priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. 
Vis dėlto būtent paveldėjimo teisėje, 
nustatytoje pagal šį reglamentą, turėtų būti 
nurodyta, ar ši tiesioginį daiktinės teisės 
poveikį turinti dovana arba kitokios formos 
nuostata, priimta inter vivos, gali lemti 
įpareigojimą grąžinti visą dovaną, jos dalį 
arba į ją atsižvelgti, apskaičiuojant 
palikimo dalis pagal paveldėjimo teisę.

(9) Dovanų galiojimas ir pasekmės 
apibrėžti 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytos teisės (Roma I). Todėl jos, kaip ir 
kitos ne paveldėjimo teise įgyjamos arba 
perduodamos teisės ir turtas, neturėtų 
priklausyti šio reglamento taikymo sričiai. 
Vis dėlto būtent paveldėjimo teisėje, 
nustatytoje pagal šį reglamentą, turėtų būti 
nurodyta, ar ši inter vivos dovanota
dovana arba kitokios formos disponavimas 
turtu gali lemti įpareigojimą grąžinti visą 
dovaną, jos dalį arba į ją atsižvelgti, 
apskaičiuojant palikimo dalis pagal 
paveldėjimo teisę.

Or. en
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Pakeitimas 126
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu turėtų būti apibrėžtas 
paveldėjimui taikytinoje teisėje numatytas 
daiktinės teisės į materialųjį arba 
nematerialųjį turtą įgijimo būdas, o 
nacionalinėmis įstatymų kolizijos 
normomis turėtų būti reglamentuojamas 
valstybių narių nacionalinėje teisėje, iš 
principo reglamentuojamoje pagal lex rei 
sitae, galinčių egzistuoti daiktinių teisių 
ribotas sąrašas (numerus clausus). Be to, 
išimtis turėtų būti taikoma šių teisių 
viešinimui, visų pirma žemės kadastro 
veikimui ir įregistravimo arba 
neįregistravimo šiame registre pasekmėms, 
taip pat reglamentuojamiems nacionalinės 
teisės nuostatomis.

(10) Šiuo reglamentu turėtų būti apibrėžtas 
paveldėjimui taikytinoje teisėje numatytas 
pirmojo palikėjo turto perdavimo 
paveldėjimo teisę turintiems asmenims dėl 
mirties būdas, o nacionalinėmis įstatymų 
kolizijos normomis turėtų būti 
reglamentuojamas valstybių narių 
nacionalinėje teisėje, reglamentuojamoje 
pagal lex rei sitae, galinčių egzistuoti 
daiktinių teisių ir daiktinių teisių įgijimo 
tvarkos baigtinis sąrašas (numerus 
clausus). Pakeitimai daromi pagal 
pripažintas tarptautinės privatinės teisės 
nuostatas. Be to, išimtis turėtų būti 
taikoma šių teisių viešinimui, visų pirma 
žemės kadastro veikimui ir įregistravimo 
arba neįregistravimo šiame registre 
pasekmėms, taip pat reglamentuojamiems 
nacionalinės teisės nuostatomis.

Or. de

Pakeitimas 127
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu turėtų būti 
apibrėžtas paveldėjimui taikytinoje teisėje 
numatytas daiktinės teisės į materialųjį 
arba nematerialųjį turtą įgijimo būdas, o 
nacionalinėmis įstatymų kolizijos 
normomis turėtų būti reglamentuojamas 

(10) Nacionalinėmis įstatymų kolizijos 
normomis turėtų būti reglamentuojamas 
valstybių narių nacionalinėje teisėje, iš 
principo reglamentuojamoje pagal lex rei 
sitae, galinčių egzistuoti daiktinių teisių 
baigtinis sąrašas (numerus clausus). 
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valstybių narių nacionalinėje teisėje, iš 
principo reglamentuojamoje pagal lex rei 
sitae, galinčių egzistuoti daiktinių teisių 
ribotas sąrašas (numerus clausus). Be to, 
išimtis turėtų būti taikoma šių teisių 
viešinimui, visų pirma žemės kadastro 
veikimui ir įregistravimo arba 
neįregistravimo šiame registre 
pasekmėms, taip pat reglamentuojamiems 
nacionalinės teisės nuostatomis.

Pakeitimai daromi pagal pripažintas 
tarptautinės privatinės teisės nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 128
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta velionio 
paskutinės nuolatinės gyvenamosios vietos 
valstybės narės teismų jurisdikcija visais 
paveldėjimo klausimais. Dėl tų pačių 
priežasčių šis reglamentas turėtų sudaryti 
kompetentingam teismui sąlygas išimties 
tvarka ir tam tikromis sąlygomis perduoti 
bylą velionio pilietybės valstybės narės 
teismui, jei šis teismas labiau tinka ją 
nagrinėti.

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta palikėjo 
nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės 
narės teismų jurisdikcija visais 
paveldėjimo klausimais ir ginčo, ir ne 
ginčo teisenos teismo procesuose. Dėl tų 
pačių priežasčių šis reglamentas turėtų 
sudaryti kompetentingam teismui sąlygas 
tam tikromis sąlygomis perduoti bylą 
palikėjo pilietybės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, jei ši 
institucija labiau tinkama ją nagrinėti.

Or. en

Pakeitimas 129
Kurt Lechner
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta velionio 
paskutinės nuolatinės gyvenamosios 
vietos valstybės narės teismų jurisdikcija 
visais paveldėjimo klausimais. Dėl tų 
pačių priežasčių šis reglamentas turėtų 
sudaryti kompetentingam teismui sąlygas 
išimties tvarka ir tam tikromis sąlygomis 
perduoti bylą velionio pilietybės valstybės 
narės teismui, jei šis teismas labiau tinka 
ją nagrinėti.

(12) Atsižvelgiant į didėjantį Europos 
piliečių judumą ir siekiant paskatinti 
tinkamą teisingumo sistemos veikimą 
Europos Sąjungoje ir užtikrinti realų 
siejamąjį ryšį tarp paveldėjimo ir 
jurisdikciją turinčios valstybės narės, šiame 
reglamente turėtų būti numatyta valstybės 
narės teismų jurisdikcija visais 
paveldėjimo klausimais. Kilus ginčui, 
jurisdikciją turi valstybės narės, kurioje
palikėjo mirties momentu buvo jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, teismai. Tuo 
atveju, jei pagal 17 straipsnį palikėjas 
pasinaudoja savo teise pasirinkti taikytiną 
teisę, palikėjo pilietybės valstybės teismai 
taip pat turi jurisdikciją, jei to prašo visos 
šalys. Jei valstybės narės numato teismo 
kompetenciją taip pat ir ne ginčo teisenos 
procesuose, ši nuostata atitinkamai 
taikoma atsižvelgiant į visų susijusių šalių 
valią. Prireikus teismas, kuris iš pradžių 
prisiėmė jurisdikciją, turėtų jos atsisakyti.
Jei susijusios šalys nori išspręsti 
paveldėjimo klausimus neteisminiu būdu, 
pagal taisykles dėl jurisdikcijos jiems 
neturėtų būti trukdoma pasirinkti šią 
galimybę.

Or. de

Pakeitimas 130
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Sąvoka „teismas“ turėtų aprėpti 
visas institucijas, kurios atlieka teismines 
funkcijas, pvz., tam tikrose teisės 
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sistemose šias funkcijas atlieka teismų 
įgalioti notarai arba paveldėtam turtui 
padalinti teismo paskirti asmenys. Šios 
institucijos turėtų atitinkamai laikytis 
taisyklių dėl jurisdikcijos ir taikant šį 
reglamentą jų sprendimai laikomi teismo 
sprendimais. 

Or. en

Pakeitimas 131
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant nustatyti nuolatinę 
gyvenamąją vietą, kaip palikėjo interesų 
centrą, reikėtų įvertinti palikėjo gyvenimo 
aplinkybes kelerius metus prieš mirtį ir 
mirties momentu, visų pirma atsižvelgiant 
į palikėjo buvimo atitinkamoje valstybėje 
narėje trukmę bei reguliarumą ir to 
buvimo sąlygas bei priežastis.

Or. it

Pakeitimas 132
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Nuolatinė gyvenamoji vieta reiškia 
vietą, kurioje asmuo nuolat gyvena ir kuri 
yra jo šeimos ir socialinio gyvenimo 
centras, o ne vietą, kur asmuo nuolat 
dirba. 

Or. it
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Pakeitimas 133
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Kalbant apie dovanas, suteiktas 
dovanotojui esant gyvam, vėlesni 
taikytinos paveldėjimo teisės pakeitimai 
neturi turėti poveikio apdovanotajam ir 
trečiosioms šalims. Ieškinį dėl dovanos 
grąžinimo pagal paveldėjimui taikytiną 
teisę leidžiama pateikti tik tuo atveju, jei 
tokį ieškinį būtų buvę galima pateikti taip 
pat ir dovanos įteikimo momentu pagal 
dovanotojo turto paveldėjimui manomai 
taikytiną teisę.  

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19a straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 134
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutinės valios formos galiojimas 
nepriklauso šio reglamento taikymo 
sričiai. Tose valstybėse narėse, kurios 
ratifikavo 1961 m. spalio 5 d. Hagos 
konvenciją dėl įstatymų, susijusių su 
testamentinės valios forma, kolizijos, 
formos galiojimas reglamentuojamas šios 
konvencijos nuostatomis.

(19) Tose valstybėse narėse, kurios 
ratifikavo 1961 m. spalio 5 d. Hagos 
konvenciją dėl įstatymų, susijusių su 
testamentinės valios forma, kolizijos, 
paskutinės valios formos galiojimas 
reglamentuojamas šios konvencijos 
nuostatomis. Be to, į reglamento tekstą 
reikėtų įtraukti nuostatas dėl paskutinės 
valios formos galiojimo, kurios būtų 
grindžiamos šia konvencija ir taikomos 
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taip pat ir paveldėjimo susitarimams.

Or. fr

Pakeitimas 135
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Paskutinės valios formos galiojimas 
nepriklauso šio reglamento taikymo 
sričiai. Tose valstybėse narėse, kurios 
ratifikavo 1961 m. spalio 5 d. Hagos 
konvenciją dėl įstatymų, susijusių su 
testamentinės valios forma, kolizijos, 
formos galiojimas reglamentuojamas šios 
konvencijos nuostatomis.

(19) Į reglamento tekstą reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl paskutinės valios formos 
galiojimo, įskaitant paveldėjimo 
susitarimus.

Or. de

Pakeitimas 136
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Į šį reglamentą reikėtų įtraukti 
nuostatas dėl gebėjimui sudaryti 
testamentą taikytinos teisės.

Or. de

Pakeitimas 137
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Siekiant palengvinti kitoje valstybėje 
narėje įgytų paveldėjimo teisių 
pripažinimą, įstatymų kolizijos norma 
turėtų būti skatinamas paveldėjimo 
susitarimų galiojimas, išlaikant 
alternatyvius ryšius. Turėtų būti 
atsižvelgta į trečiųjų šalių teisėtus 
lūkesčius.

(20) Paveldėjimo susitarimai, kurie 
galioja pagal šiame reglamente numatytą 
teisę, ir dėl šių susitarimų atsirandančios 
teisės turėtų būti pripažįstamos valstybėse 
narėse. Turėtų būti nustatytos specialios 
taisyklės dėl teisės, taikytinos 
materialiniam paveldėjimo susitarimų 
galiojimui, privalomajam jų poveikiui ir 
kitiems su paveldėjimo susitarimais 
konkrečiai susijusiems teisiniams 
aspektams. Prireikus šios taisyklės 
mutatis mutandis taikomos bendriesiems 
testamentams.

Or. en

Pakeitimas 138
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Nekilnojamojo turto atveju 
priemonėms, susijusioms su daiktinių 
teisių perdavimo registravimu viešajame 
registre ir tokio įregistravimo 
pasekmėmis, taikoma valstybės narės, 
kurioje yra paveldimas turtas, teisė.

Or. fr

Pakeitimas 139
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Tiek, kiek tai suderinama su šio 
reglamento bendruoju tikslu, ir siekiant 
palengvinti pagal paveldėjimo teisę įgytos 
daiktinės teisės perdavimą, šis reglamentas 
neturėtų trukdyti taikyti tam tikrų 
neišsamiai išvardytų privalomų turto 
buvimo vietos teisės normų.

(21) Siekiant užtikrinti daiktinių teisių 
perdavimą, šis reglamentas neturėtų 
trukdyti taikyti tam tikrų neišsamiai 
išvardytų privalomų turto buvimo vietos 
teisės normų.

Or. de

Pakeitimas 140
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Nekilnojamojo arba į viešuosius 
registrus įtraukto paveldimo turto atvejais, 
neturėtų būti pažeidžiamos vietos teisės 
nuostatos, susijusios daiktinių teisių 
nustatymu arba perdavimu arba jų 
įtraukimu į viešuosius registrus, jeigu 
teisės įgyjamos teisių nustatymo arba 
perdavimo aktu ar teismo sprendimu, 
kartu su registravimu registre arba ne.

Or. de

Pakeitimas 141
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turėtų būti suteikta 

(24) Siekiant užtikrinti viešuosius 
interesus, valstybių narių teismams turi
būti suteikta galimybė nepaisyti užsienio 
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galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei 
konkrečiu atveju ši prieštarautų ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. Tačiau 
teismai neturėtų galėti taikyti viešosios 
tvarkos išimties, siekdami nepaisyti kitos 
valstybės narės teisės arba atsisakyti 
pripažinti ar vykdyti kitoje valstybėje 
narėje priimtą teismo sprendimą, 
autentišką aktą, teisminį susitarimą arba 
Europos paveldėjimo pažymėjimą, jei tai 
prieštarautų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijai, ypač jos 
21 straipsniui, kuriuo draudžiama bet 
kokios formos diskriminacija.

teisės, jei konkrečiu atveju ši prieštarautų 
ginčo nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai.

Or. it

Pagrindimas

Šią taisyklę reikėtų suformuluoti kitaip, kadangi atrodo, kad ketinama nukrypti nuo 
pagrindinio kriterijaus, susijusio su pagarba teismo vietos valstybės viešajai tvarkai. Ši 
koncepcija šiuo metu itin svarbi atsižvelgiant į skirtingas teisines ir konstitucines valstybių 
narių tradicijas.

Pakeitimas 142
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turėtų būti suteikta 
galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei 
konkrečiu atveju ši prieštarautų ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai. Tačiau 
teismai neturėtų galėti taikyti viešosios 
tvarkos išimties, siekdami nepaisyti kitos 
valstybės narės teisės arba atsisakyti 
pripažinti ar vykdyti kitoje valstybėje 
narėje priimtą teismo sprendimą, autentišką 
aktą, teisminį susitarimą arba Europos 
paveldėjimo pažymėjimą, jei tai 
prieštarautų Europos Sąjungos pagrindinių 

(24) Išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant 
užtikrinti viešuosius interesus, valstybių 
narių teismams turėtų būti suteikta 
galimybė nepaisyti užsienio teisės, jei ši 
akivaizdžiai prieštarautų ginčo nagrinėjimo 
vietos viešajai tvarkai. Tačiau teismai 
neturėtų galėti taikyti viešosios tvarkos 
išimties, siekdami nepaisyti kitos valstybės 
narės teisės arba atsisakyti pripažinti ar 
vykdyti kitoje valstybėje narėje priimtą 
teismo sprendimą, autentišką aktą, teisminį 
susitarimą arba Europos paveldėjimo 
pažymėjimą, jei tai prieštarautų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijai, ypač 
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teisių chartijai, ypač jos 21 straipsniui, 
kuriuo draudžiama bet kokios formos 
diskriminacija.

jos 21 straipsniui, kuriuo draudžiama bet 
kokios formos diskriminacija. Negalima 
atsisakyti taikyti kitos valstybės narės 
teisės motyvuojant nedideliais 
privalomajai palikimo daliai taikytinos 
teisės skirtumais.

Or. de

Pakeitimas 143
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant atsižvelgti į skirtingą su 
paveldėjimu susijusių klausimų 
sprendimą, reglamentu turėtų užtikrintas 
autentiškų aktų pripažinimas ir vykdymas. 
Tačiau autentiški aktai negali būti 
prilyginti teismo sprendimams, kai 
kalbama apie jų pripažinimą. Autentiškų 
aktų pripažinimas reiškia, kad akto 
turinys turi tokią pat visapusišką
įrodomąją svarbą ir tokias pat pasekmes 
kaip ir jų kilmės šalyje, jiems galioja 
galiojimo prezumpcija, išskyrus atvejus, 
kai jie užginčijami. Galiojimą visada bus 
galima užginčyti autentiško dokumento 
kilmės valstybės narės teisme šios 
valstybės narės nustatytomis 
procedūrinėmis sąlygomis.

(26) Siekiant atsižvelgti į valstybėse narėse 
taikomus skirtingus paveldėjimo teisės 
arba testamento vykdytojų įgaliojimų 
įrodymo metodus, reglamentu turėtų būti 
užtikrintas laisvas autentiškų dokumentų 
judėjimas ir vykdymas. Tačiau autentiški 
aktai negali būti prilyginti teismo 
sprendimams, kai kalbama apie jų 
pripažinimą. Autentiški aktai turėtų turėti
tokią pat oficialią įrodomąją svarbą, 
laikantis kilmės valstybės narės ir 
vykdymo valstybės narės nuostatų.
Sandoriui, kurio pagrindu buvo sudarytas 
autentiškas dokumentas, neturėtų būti 
taikomos V skyriuje numatytos taisyklės.  
Tokio akto teisinis galiojimas ir poveikis 
turėtų būti reglamentuojamas tik 
remiantis III skyriuje nustatytomis 
kolizinėmis normomis ir pagal jas 
reikalaujama paveldėjimo teise.

Or. de

Pakeitimas 144
Marielle Gallo
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant atsižvelgti į skirtingą su 
paveldėjimu susijusių klausimų sprendimą, 
reglamentu turėtų užtikrintas autentiškų 
aktų pripažinimas ir vykdymas. Tačiau 
autentiški aktai negali būti prilyginti teismo 
sprendimams, kai kalbama apie jų 
pripažinimą. Autentiškų aktų pripažinimas
reiškia, kad akto turinys turi tokią pat 
visapusišką įrodomąją svarbą ir tokias pat 
pasekmes kaip ir jų kilmės šalyje, jiems 
galioja galiojimo prezumpcija, išskyrus 
atvejus, kai jie užginčijami. Galiojimą 
visada bus galima užginčyti autentiško 
dokumento kilmės valstybės narės teisme 
šios valstybės narės nustatytomis 
procedūrinėmis sąlygomis.

(26) Siekiant atsižvelgti į skirtingą su 
paveldėjimu susijusių klausimų sprendimą, 
reglamentu turėtų būti užtikrintas 
autentiškų aktų judėjimas ir vykdymas. 
Tačiau autentiški aktai negali būti 
prilyginti teismo sprendimams, kai 
kalbama apie jų pripažinimą. Autentiškų 
aktų judėjimas reiškia, kad akto turinys turi 
tokią pat visapusišką įrodomąją svarbą ir 
tokias pat pasekmes kaip ir jų kilmės 
šalyje, jiems galioja galiojimo 
prezumpcija, išskyrus atvejus, kai jie 
užginčijami. Galiojimą visada bus galima 
užginčyti autentiško dokumento kilmės 
valstybės narės teisme šios valstybės narės 
nustatytomis procedūrinėmis sąlygomis.

Or. fr

Pakeitimas 145
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Siekiant greitai, už prieinamą kainą ir 
veiksmingai spręsti tarptautinio 
paveldėjimo klausimus Europos Sąjungoje, 
reikia suteikti įpėdiniui pagal įstatymą, 
įpėdiniui pagal testamentą, testamento 
vykdytojui arba administratoriui galimybę 
lengvai neteisminiu būdu įrodyti savo 
statusą paveldimo turto buvimo vietos 
valstybėse narėse. Kad šio įrodymo 
judėjimas Europos Sąjungoje būtų 
lengvesnis, šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatyta vienoda Europos paveldėjimo 
pažymėjimo forma ir paskirta 
kompetenciją jį išduoti turinti institucija. 

(27) Siekiant greitai, už prieinamą kainą ir 
veiksmingai spręsti tarptautinio 
paveldėjimo klausimus Europos Sąjungoje, 
reikia suteikti įpėdiniui pagal įstatymą, 
įpėdiniui pagal testamentą, testamento 
vykdytojui arba administratoriui galimybę 
lengvai neteisminiu būdu įrodyti savo 
statusą paveldimo turto buvimo vietos 
valstybėse narėse. Kad šio įrodymo 
judėjimas Europos Sąjungoje būtų 
lengvesnis, šiuo reglamentu 
tarpvalstybiniais atvejais turėtų būti 
nustatyta vienoda Europos paveldėjimo 
pažymėjimo forma ir paskirta 
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Siekiant atsižvelgti į subsidiarumo 
principą, šis pažymėjimas neturėtų pakeisti 
valstybių narių nacionalinių procedūrų. 
Reglamente turėtų būti nurodytas ryšys su 
šiomis procedūromis.

kompetenciją jį išduoti turinti institucija. Ši 
institucija gali būti šiame reglamente 
apibrėžtas teismas arba kita institucija, 
pvz., notaras. Kompetentingą instituciją 
skiria valstybė narė, kurios teismai turi 
kompetenciją pagal šį reglamentą.
Siekiant atsižvelgti į subsidiarumo 
principą, šis pažymėjimas neturėtų pakeisti 
valstybių narių nacionalinių procedūrų. 
Reglamente turėtų būti nurodytas ryšys su 
šiomis procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 146
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Šiuo reglamentu užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma jos 
21 straipsnyje, kuriuo draudžiama bet 
kokia diskriminacija dėl asmens lyties, 
rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės 
kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos 
ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, 
priklausymo tautinei mažumai, turtinės 
padėties, gimimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos. Šį reglamentą 
turi taikyti valstybių narių teismai, 
laikydamiesi šių teisių ir principų.

(34) Šiuo reglamentu užtikrinamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje.

Or. it

Pagrindimas

Ši nuoroda turėtų būti panaikinta, kadangi ja sukuriama tam tikra Pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytų principų hierarchija ir daroma prielaida, kad nediskriminavimo principui 
tenka privilegijuota padėtis.   
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Pakeitimas 147
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jungtinė Karalystė taiko šį reglamentą 
tokiu būdu, kad nebūtų daroma jokio 
neigiamo poveikio nuosavybės teisėms, 
interesams ir turtui, sukurtam arba 
perduotam kaip dovana arba lygiavertis 
disponavimas turtu, kurį atlieka palikėjas 
būdamas gyvas, išskyrus atvejus, kai 
tokios dovanos dovanojamos arba 
disponavimas atliekamas palikėjo 
paveldėtojo arba paveldėjimo teisę 
turinčio asmens naudai pagal III skyriuje 
numatytą taikytiną teisę. 

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad gali būti pareikalauta grąžinti palikėjo prieš mirtį suteiktą auką arba 
padovanotą dovaną, nes dėl to gali būti teikiami ieškiniai labdaros įstaigoms.

Pakeitimas 148
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šiame reglamente valstybė narė – visos 
valstybės narės, išskyrus Daniją, [Jungtinę 
Karalystę ir Airiją].

(Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos 
neturi.)

Or. ro

Pakeitimas 149
Klaus-Heiner Lehne
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) teisėms ir turtui, įgytiems arba 
perduotiems ne paveldėjimo dėl mirties 
teise, kaip antai dovanoms, jungtinei kelių 
asmenų nuosavybei, kuri po mirties 
pereina našlei (-iui), pensijų kaupimo 
sistemoms, draudimo sutartims ir 
analogiškiems susitarimams, jei taikomas
19 straipsnio 2 dalies j punktas;

f) teisėms ir turtui, įgytiems arba 
perduotiems ne paveldėjimo dėl mirties 
teise, įskaitant dovanas, jungtinę kelių 
asmenų nuosavybę, kuri po mirties pereina 
pergyvenusiam sutuoktiniui, pensijų 
kaupimo sistemas, draudimo sutartis ir 
analogiškus susitarimus, nepažeidžiant 
19 straipsnio 2 dalies j punkto;

Or. en

Pakeitimas 150
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) bendrovių, asociacijų ir juridinių 
asmenų paleidimui, panaikinimui ir 
susijungimui;

h) bendrovių ir kitų subjektų, turinčių 
juridinio asmens statusą arba jo 
neturinčių, likvidavimui, panaikinimui ir 
susijungimui;

Or. en

Pakeitimas 151
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) patikos fondų steigimui, veikimui ir 
paleidimui;

i) patikos fondų steigimui, veikimui ir 
paleidimui, išskyrus patikos fondus, 
sukurtus pagal testamentą arba taisykles 
dėl paveldėjimo nesant testamento;



AM\872403LT.doc 19/63 PE464.765v02-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta įtraukti pagal testamentą ir įstatyminį paveldėjimą sukurtus patikos fondus į šio 
reglamento taikymo sritį (žr. Maxo Plancko lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės 
instituto komentarai dėl pasiūlymo, p. 27).

Pakeitimas 152
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) patikos fondų steigimui, veikimui ir 
paleidimui;

i) patikos fondų steigimui, 
administravimui ir paleidimui, išskyrus 
patikos fondus, įsteigtus pagal išreikštą 
palikėjo valią arba paveldėjimo pagal 
įstatymą tvarką;

Or. en

Pakeitimas 153
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) daiktinių teisių į turtą pobūdžiui ir šių 
teisių viešinimui.

j) daiktinių teisių pobūdžiui, šių teisių 
įgijimo tvarkai, įregistravimui viešajame 
registre arba jų viešinimui bei daiktinių 
teisės įregistravimo arba neįregistravimo 
viešajame registre pasekmėms.

Or. de

Pakeitimas 154
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mirusiojo turto paveldėjimas – bet 
kokios formos nuosavybės perdavimas dėl 
mirties, nesvarbu, ar tai savanoriškas 
perdavimas testamentu arba paveldėjimo 
susitarimu, ar įstatyminis nuosavybės 
perdavimas dėl mirties;

a) palikėjo turto paveldėjimas – bet kokios 
formos pirmasis palikėjo turto, teisių ir 
prievolių perdavimas paveldėjimo teisę 
turintiems asmenims dėl mirties, nesvarbu, 
ar tai savanoriškas perdavimas testamentu 
arba paveldėjimo susitarimu, ar įstatyminis 
nuosavybės perdavimas dėl mirties;

Or. de

Pakeitimas 155
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija, 
vykdanti su paveldėjimu susijusią 
teisminę funkciją. Teismams prilyginamos 
kitos valdžios institucijos, kurioms viešoji 
valdžia perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 156
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija, 

b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija, 



AM\872403LT.doc 21/63 PE464.765v02-00

LT

vykdanti su paveldėjimu susijusią teisminę 
funkciją. Teismams prilyginamos kitos 
valdžios institucijos, kurioms viešoji 
valdžia perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

vykdanti su paveldėjimu susijusią teisminę 
funkciją. Teismams prilyginamos kitos 
valdžios institucijos arba įgaliotieji 
asmenys (pvz., notarai), kuriems viešoji 
valdžia perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

Or. ro

Pagrindimas

Valstybės įgaliotų notarų yra visoje Europos Sąjungoje ir viena iš jų pareigų yra tvarkyti 
paveldėjimo klausimus. Šia konkrečia nuoroda paaiškinama, kad jie įgalioti išduoti Europos 
paveldėjimo pažymėjimą, kaip asmenys, kuriems suteikti įgaliojimai, nors jie ir nėra 
institucijos. 

Pakeitimas 157
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija,
vykdanti su paveldėjimu susijusią teisminę 
funkciją. Teismams prilyginamos kitos 
valdžios institucijos, kurioms viešoji 
valdžia perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

b) teismas – valstybių narių teisminė 
institucija arba kompetentinga institucija,
arba teismo paskirtas asmuo arba 
institucija, kurios sprendimus tvirtina 
minėtas teismas ir kuri vykdo su 
paveldėjimu susijusią teisminę funkciją.
Teismams prilyginamos kitos valdžios 
institucijos, kurioms viešoji valdžia 
perdavė vykdyti šiame reglamente 
numatytai teismų kompetencijai 
priklausančias funkcijas.

Or. fr

Pakeitimas 158
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paveldėjimo susitarimas – susitarimas, 
kuriuo už atlygį arba be jo suteikiamos, 
keičiamos ir panaikinamos teisės į būsimą 
vienos arba daugiau susitarimo šalių 
palikimą;

c) paveldėjimo susitarimas – raštu 
sudarytas ar iš abipusių testamentų 
kylantis susitarimas, kuriuo už atlygį arba 
be jo suteikiamos, keičiamos ir 
panaikinamos teisės į būsimą vienos arba 
daugiau susitarimo šalių palikimą;

Or. de

Pakeitimas 159
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bendrieji testamentai – trečiosios šalies 
labui ir (arba) remiantis abipusiška bei 
tarpusavio nuostata dviejų arba daugiau 
asmenų sudaryti testamentai, išdėstyti tame
pačiame akte;

d) bendrieji testamentai – trečiosios šalies 
labui ir (arba) remiantis abipusiška bei 
tarpusavio nuostata dviejų arba daugiau 
asmenų sudaryti testamentai, išdėstyti tame
viename dokumente;

Or. en

Pakeitimas 160
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kilmės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, 
patvirtintas arba sudarytas teisminis 
susitarimas ir parengtas autentiškas aktas;

e) kilmės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, 
patvirtintas arba sudarytas teisminis 
susitarimas ir parengtas autentiškas 
dokumentas;

Or. en
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Pakeitimas 161
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) prašomoji valstybė narė – valstybė narė, 
kurios prašoma pripažinti ir (arba) vykdyti 
teismo sprendimą, teisminį susitarimą arba 
autentišką aktą;

f) vykdymo valstybė narė – valstybė narė, 
kurios prašoma vykdyti teismo sprendimą, 
teisminį susitarimą arba autentišką 
dokumentą;

Or. de

Pakeitimas 162
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo priimtas sprendimas paveldėjimo 
byloje, nesvarbu, ar yra įvardijamas kaip 
potvarkis, sprendimas, nutartis ar 
vykdomasis raštas, taip pat teismo 
sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo, teismo paskirto arba patvirtinto 
asmens arba institucijos priimtas 
sprendimas arba priemonė paveldėjimo 
byloje, nesvarbu, ar yra įvardijamas kaip 
potvarkis, sprendimas, nutartis ar 
vykdomasis raštas, taip pat teismo 
sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

Or. fr

Pakeitimas 163
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo priimtas sprendimas paveldėjimo 
byloje, nesvarbu, ar yra įvardijamas kaip 
potvarkis, sprendimas, nutartis ar 
vykdomasis raštas, taip pat teismo 
sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

g) teismo sprendimas – valstybės narės 
teismo priimtas sprendimas paveldėjimo 
byloje, nesvarbu, ar yra įvardijamas kaip 
potvarkis, sprendimas, nutartis, priemonė
ar vykdomasis raštas, taip pat teismo 
sekretoriaus sprendimas dėl proceso 
išlaidų;

Or. en

Pakeitimas 164
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) autentiškas aktas – formaliai kaip 
autentiškas aktas sudarytas arba 
įregistruotas aktas, kurio autentiškumas:

h) autentiškas dokumentas – laikantis 
teisiškai privalomų formalumų sudarytas 
arba įregistruotas dokumentas, kurio 
autentiškumas:

Or. ro

Pagrindimas

Negalima apibrėžti termino naudojantis juo pačiu. 

Pakeitimas 165
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Europos paveldėjimo pažymėjimas –
kompetentingo teismo pagal šio 
reglamento VI skyrių išduotas 
pažymėjimas.

i) Europos paveldėjimo pažymėjimas –
kompetentingo teismo arba valdžios 
institucijos pagal šio reglamento VI skyrių 
išduotas pažymėjimas.
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Or. en

Pakeitimas 166
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) nuolatinė gyvenamoji vieta – vieta, 
kurioje palikėjai praleido didesnę savo 
gyvenimo dalį per 730 dienų iki jų mirties.

Or. it

Pakeitimas 167
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Teismai

Šio skyriaus nuostatos taikomos visiems 
valstybių narių teismams, tačiau 
neteisminėms institucijoms taikomos tik 
tada, kai reikia.

Or. fr

Pakeitimas 168
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos šio reglamento nuostatos, Nepaisant šio reglamento nuostatų, 
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kompetentingi priimti sprendimą 
paveldėjimo byloje yra valstybės narės, 
kurios teritorijoje mirties dieną velionis
turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teismai.

kompetentingi priimti sprendimą 
paveldėjimo byloje yra valstybės narės, 
kurios piliečiu mirties dieną buvo 
palikėjas, teismai.

(Tai horizontaliojo pobūdžio pakeitimas, 
kuris taikytinas visame dokumente 
pakeičiant nuolatinės gyvenamosios vietos 
kriterijų.)

Or. it

Pakeitimas 169
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos šio reglamento nuostatos,
kompetentingi priimti sprendimą 
paveldėjimo byloje yra valstybės narės, 
kurios teritorijoje mirties dieną velionis
turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, teismai.

Nepaisant šio reglamento nuostatų,
valstybės narės, kurios teritorijoje mirties
dieną palikėjas turėjo savo nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teismai yra 
kompetentingi priimti sprendimus 
paveldėjimo byloje dėl viso palikimo.

Or. en

Pakeitimas 170
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal 17 straipsnį velionis pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių 
prašymu ir, jei mano, kad valstybės narės, 
kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje, gali 

1. Jei pagal 17 straipsnį palikėjas pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių 
prašymu ir tuo atveju, jei valstybės narės, 
kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje,
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sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams.

sustabdo bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams.

Or. fr

Pakeitimas 171
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal 17 straipsnį velionis pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių 
prašymu ir, jei mano, kad valstybės narės, 
kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje, gali 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams.

1. Jei pagal 17 straipsnį palikėjas pasirinko 
kurios nors valstybės narės teisę taikyti 
savo palikimui, teismas, kuriame pagal 
4 straipsnį iškelta byla, vienos iš šalių 
prašymu ir, jei mano, kad valstybės narės, 
kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje, gali 
sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pakviesti 
šalis pateikti ieškinį šios valstybės narės 
teismams.

Or. en

Pakeitimas 172
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 4 straipsnį kompetentingas 
teismas nustato laikotarpį, per kurį 
remiantis 1 dalimi turi būti kreipiamasi į 
valstybės narės, kurios teisė pasirinkta, 
teismus. Jei per tą laikotarpį nesikreipiama 
į teismus, kompetentingas lieka teismas, 
kuriame buvo iškelta byla.

2. Kompetentingas teismas, į kurį 
kreipiamasi pagal 4 straipsnį, nustato
šalims laikotarpį, per kurį remiantis 
1 dalimi turi būti kreipiamasi į valstybės 
narės, kurios teisė pasirinkta, teismus. Jei 
per tą laikotarpį nesikreipiama į teismus, 
kompetentingas lieka teismas, kuriame
pagal 4 straipsnį buvo iškelta byla.
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Or. en

Pakeitimas 173
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Teismo pasirinkimas

Nepaisant 5 straipsnio nuostatų, jei 
palikėjas pasirinko, kad jo palikimo 
paveldėjimo byloje pagal 17 straipsnio 
nuostatas būtų taikytina tam tikros 
valstybės narės teisė, šalys gali susitarti, 
kad tos valstybės narės teismas (-ai) yra 
kompetentingi priimti sprendimus dėl 
palikimo paveldėjimo.

Or. en

Pakeitimas 174
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Kompetencijos atsisakymas

Jei valstybės narės, kurios teritorijoje 
palikėjas savo mirties metu turėjo 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teismuose ex 
officio iškeliama paveldėjimo byla ir jei 
šalys susitaria kreiptis į valstybės narės, 
kurios teisę palikėjas pagal 5a straipsnio 
nuostatas nusprendė taikyti, teismus arba 
kreiptis dėl paveldėjimo bylos į kitą 
kompetentingą valdžios instituciją toje 
valstybėje narėje, teismai, kuriuose 
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ex officio iškelta byla, oficialiai atsisako 
kompetencijos.

Or. en

Pakeitimas 175
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalies a–c punktuose nurodytais atvejais 
kompetencijai priklauso visas paveldimas 
turtas.

Or. en

Pakeitimas 176
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Forum necessitatis

Jeigu pagal 4 ar 6 straipsnius 
kompetencijos neturi joks valstybės narės 
teismas, valstybės narės teismai išimties 
tvarka gali priimti sprendimą dėl 
paveldėjimo, jeigu teismo procesas 
pagrįstai negali būti pradėtas ar vykti 
arba būtų neįmanomas trečiojoje 
valstybėje, su kuria byla yra glaudžiai 
susijusi.

Or. fr
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Pakeitimas 177
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Turto buvimo vietos teismų jurisdikcija

Kai pagal turto buvimo vietos valstybės 
narės teisę reikalingas jos teismų 
įsikišimas siekiant priimti daiktinės teisės 
priemonių, susijusių su šio turto 
perdavimu, įregistravimu viešuosiuose 
registruose arba perkėlimu į tokį registrą, 
šios valstybės narės teismai yra 
kompetentingi priimti tokias priemones.

Or. fr

Pakeitimas 178
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji norma Bendrosios normos, kai nėra pasirinkimo

Or. en

Pakeitimas 179
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji norma Bendrosios normos, kai nėra pasirinkimo
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Or. en

Pakeitimas 180
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip,
visiems paveldėjimo klausimams taikytina 
teisė yra valstybės, kurioje mirties dieną 
velionis turėjo nuolatinę gyvenamąją 
vietą, teisė.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip,
viso palikėjo palikimo paveldėjimui
taikytina teisė yra valstybės, kurioje buvo 
palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta jo
mirties metu ir kurioje jis gyveno ne 
trumpiau kaip ketverius metus laikotarpiu 
iki savo mirties, teisė.

Or. en

Pakeitimas 181
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, 
visiems paveldėjimo klausimams taikytina 
teisė yra valstybės, kurioje mirties dieną 
velionis turėjo nuolatinę gyvenamąją 
vietą, teisė.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, 
visiems paveldėjimo klausimams taikytina 
teisė yra valstybės, kurioje palikėjas nuolat 
gyveno savo mirties metu ir kurioje jis 
gyveno ne trumpiau kaip ketverius metus 
laikotarpiu iki savo mirties, teisė.

Or. en

Pakeitimas 182
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, 
visiems paveldėjimo klausimams taikytina 
teisė yra valstybės, kurioje mirties dieną 
velionis turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisė.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, 
visiems paveldėjimo klausimams taikytina 
teisė yra valstybės, kurioje laikotarpiu iki 
savo mirties palikėjas bent dvejus metus
turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

Or. de

Pakeitimas 183
Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pagal 1 dalį paveldėjimui 
taikytiną teisę palikėjo šeimos nariai 
neturi visiškai netekti apsaugos, jiems 
teikiamos pagal privalomąsias valstybės, 
kurios piliečiu savo mirties metu buvo 
palikėjas, teisės nuostatas dėl privalomojo 
palikimo, privalomosios dalies ir tolygių 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 184
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais kitais atvejais viso palikėjo 
palikimo paveldėjimui taikytina teisė yra 
valstybės, kurios piliečiu jis buvo mirties 
metu, teisė. Ši teisė taikytina ir tuo atveju, 
jei palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta 
mirties metu buvo keliose valstybėse.
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Or. en

Pakeitimas 185
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu išimties tvarka atsižvelgiant į visas 
palikėjo aplinkybes yra aišku, kad mirties 
metu jis buvo akivaizdžiai labiau susijęs 
su kita valstybe, kuri nėra valstybė, kurios 
teisė kitu atveju būtų taikytina pagal šį 
straipsnį, šio palikėjo palikimo 
paveldėjimo santykiams taikytina teisė yra 
šios kitos valstybės teisė.

Or. en

Pakeitimas 186
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais kitais atvejais visiems palikėjo 
palikimo paveldėjimo santykiams 
taikytina teisė yra valstybės, kurios 
pilietybę jis turėjo mirties momentu, teisė. 
Ši teisė taikytina ir tuo atveju, jei palikėjo 
nuolatinė gyvenamoji vieta mirties 
momentu buvo keliose valstybėse.

Or. en

Pakeitimas 187
Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu išimties tvarka atsižvelgiant į 
palikėjo aplinkybes yra aišku, kad mirties 
momentu jis buvo akivaizdžiai labiau 
susijęs su kita valstybe, kuri nėra valstybė, 
kurios teisė būtų paprastai taikoma pagal 
šį straipsnį, šio palikėjo palikimo 
paveldėjimo santykiams taikytina teisė yra 
šios kitos valstybės teisė.

Or. en

Pakeitimas 188
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais kitais atvejais taikytina valstybės , 
kurios pilietybę mirties momentu turėjo 
palikėjas, teisė. Ši teisė taikytina ir tuo 
atveju, jei palikėjo nuolatinė gyvenamoji 
buvo keliose valstybėse.

Or. de

Pakeitimas 189
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atsižvelgiant į visas aplinkybes yra 
akivaizdu, kad palikėjas glaudžiai susijęs 
su kita valstybe, visiems paveldėjimo 
santykiams taikytina yra šios valstybės 
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teisė.

Or. de

Pakeitimas 190
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaip visam savo palikimui taikytiną 
teisę, asmuo gali pasirinkti savo pilietybės 
valstybės teisę.

1. Asmuo gali pasirinkti, kad visiems jo 
palikimo paveldėjimo santykiams būtų 
taikoma valstybės, kurios pilietybę jis turi 
pasirinkimo metu, nacionalinė teisė 
(išskyrus šios valstybės tarptautinės 
privatinės teisės nuostatas). Pasirinkta 
teisė taikoma ir tuo atveju, kai asmuo 
savo mirties momentu turi pilietybę tos 
valstybės, kurios teisę jis pasirinko.

Or. en

Pakeitimas 191
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pasirinkta teisė taikoma ir tuo atveju, 
kai asmuo savo mirties momentu turi 
pilietybę tos valstybės, kurios teisę jis 
pasirinko.
Pasirinkta taikytina teisė turi būti 
pakankamai aiškiai apibrėžta, 
atsižvelgiant į visuotinai pripažintus 
aiškinimo kriterijus.

Or. de
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Pakeitimas 192
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paveldėjimui taikytina teisė turi būti
aiškiai nurodoma pareiškime, kuriame 
išreiškiama paskutinė valia.

2. Pasirinkta taikytina teisė aiškiai 
nurodoma pateikiant pareiškimą, kuris 
atitinka palikėjo valios išreiškimo formos 
reikalavimus, arba nedviprasmiškai 
įvardijama pagal palikėjo valios 
išreiškimo sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 193
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame straipsnyje numatytas teisės 
taikymas nepažeidžia asmens, kuris nėra 
susitarimo šalis ir kuris pagal 16 arba 
17 straipsniuose nurodytą teisę turi teisę 
gauti privalomąją palikimo dalį arba kitą 
teisę, kurios iš jo negali atimti palikėjas, 
teisių.

4. Pagal 1, 2 ir 3 dalis apibrėžta teisė 
taikoma tik paveldėjimo susitarimų 
turinio galiojimui, jų privalomumo 
pobūdžiui ir apimčiai, taip pat tokių 
susitarimų aiškinimui, atšaukimui ir 
nutraukimui. 

Or. de

Pakeitimas 194
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis

Valios išreiškimo dėl palikimo galiojimas 
formos atžvilgiu

Formos atžvilgiu valios išreiškimo dėl 
palikimo dokumentas galioja, jei jo forma 
atitinka šių valstybių vidaus teisės 
reikalavimus:
a) valstybės, kurioje testatorius išreiškė 
savo valią dėl palikimo, arba
b) valstybės, kurios pilietybę turėjo 
testatorius valios išreiškimo arba mirties 
momentu, arba
c) valstybės, kurioje buvo testatoriaus 
nuolatinė gyvenamoji vieta valios 
išreiškimo arba mirties momentu, arba
d) valstybės, kurioje buvo testatoriaus 
nuolatinė gyvenamoji vieta valios 
išreiškimo arba mirties momentu, arba
e) nekilnojamojo turto atveju – jo buvimo 
vietos valstybės vidaus teisės reikalavimus.
2. Šios nuostatos taip pa t taikomos 
paveldėjimo susitarimams.

Or. fr

Pakeitimas 195
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Valios išreiškimo dėl palikimo galiojimas 

formos atžvilgiu
1. Formos atžvilgiu valios išreiškimo dėl 
palikimo dokumentas galioja, jei jo forma 
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atitinka šių valstybių vidaus teisės 
reikalavimus:
a) valstybės, kurioje testatorius išreiškė 
savo valią dėl palikimo, arba
b) valstybės, kurios pilietybę turėjo 
testatorius valios išreiškimo arba mirties 
momentu, arba
c) valstybės, kurioje buvo testatoriaus 
nuolatinė gyvenamoji vieta valios 
išreiškimo arba mirties momentu, arba
d) valstybės, kurioje buvo testatoriaus 
nuolatinė gyvenamoji vieta valios 
išreiškimo arba mirties momentu, arba
e) nekilnojamojo turto atveju – jo buvimo 
vietos valstybės vidaus teisės reikalavimus.
2. 1 dalis taip pat taikoma testamentinės 
valios išraiškos dokumentui, kuriuo 
atšaukiama ankstesnė testamentinė valia. 
Formos atžvilgiu atšaukimas taip pat 
galioja, jeigu jo forma atitinka vienos 
kurios nors valstybės teisės reikalavimus, 
pagal kuriuos, laikantis 1 dalies nuostatų, 
galiojo išreikšta testamentinės valia, kuri 
buvo atšaukta.
3. Pagal šį straipsnį bet kuri teisės 
nuostata, kuria ribojamos leidžiamos 
testamentinės valios išraiškos formos 
pagal amžių, pilietybę ar kitas asmenines 
testatoriaus sąlygas, laikoma susijusia su 
formos klausimais. Ši nuostata taikoma ir 
liudytojų kvalifikacijai, kurią jis turi 
turėti, kad testamentinės valios išraiška 
galiotų.

Or. en

Pakeitimas 196
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. III skyriuje nurodyta teise 
reglamentuojami visi paveldėjimo
klausimai – nuo palikimo atsiradimo iki 
galutinio perdavimo teisę jį gauti 
turintiems asmenims.

1. Šiame skyriuje nurodyta teisė taikoma
visiems paveldėjimo santykiams – nuo 
palikimo atsiradimo iki palikėjo palikimo 
perdavimo paveldėjimo teisę turintiems 
asmenims pirmą kartą.

Or. de

Pakeitimas 197
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paveldimo turto ir teisių perdavimas 
įpėdiniams pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, įskaitant palikimo pagal 
įstatymą arba pagal testamentą priėmimo 
arba atsisakymo sąlygas ir pasekmes;

f) palikėjo turto, teisių ir prievolių
perdavimas įpėdiniams ir atitinkamais 
atvejais testamentinės išskirtinės gavėjams,
įskaitant palikimo arba testamentinės 
išskirtinės priėmimo arba atsisakymo 
sąlygas ir pasekmes, nepažeidžiant
20a straipsnio;

Or. de

Pakeitimas 198
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) paveldimo turto ir teisių perdavimas 
įpėdiniams pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, įskaitant palikimo pagal 
įstatymą arba pagal testamentą priėmimo 
arba atsisakymo sąlygas ir pasekmes;

f) palikimą sudarančio turto, teisių ir 
prievolių perdavimas įpėdiniams ir 
testamentinės išskirtinės gavėjams,
įskaitant palikimo arba testamentinės 
išskirtinės priėmimo arba atsisakymo 
sąlygas ir pasekmes, nepažeidžiant 
20a straipsnio;
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Or. fr

Pakeitimas 199
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įpėdinių, testamento vykdytojų ir kitų 
palikimo administratorių įgaliojimai, 
pavyzdžiui, parduoti turtą ir grąžinti skolas 
kreditoriams;

g) turto administravimas, ypač kai tai 
susiję su įpėdinių, testamento vykdytojų ir 
kitų palikimo administratorių įgaliojimais, 
pavyzdžiui, parduoti turtą ir grąžinti skolas 
kreditoriams;

Or. fr

Pakeitimas 200
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Apdovanotojo pareiga grąžinti dovanas, 

gautas dovanotojui esant gyvam
1. Pagal šiame reglamente numatytą 
paveldėjimo santykiams taikomą teisę 
galima reikalauti, kad apdovanotasis 
grąžintų dovanas, gautas dovanotojui 
esant gyvam, tik ta apimtimi, kuria būtų 
galima taip pat reikalauti grąžinti dovaną 
pagal šiame reglamente numatytą teisę, 
kuri būtų taikoma dovanotojo turto 
paveldėjimo santykiams dovanojimo 
momentu.
2. Taikant 1 dalies nuostatas, pagal 
17 straipsnį, 18 straipsnio 3 dalį ir 
18a straipsnio 3 dalį dovanotojo 
pasirinkta taikytina teisė taikoma tuo 
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atveju, jei dovanojimo momentu 
apdovanotasis žinojo apie pasirinktą 
taikytiną teisę.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma įrašyti kolizinę normą, susijusią su dovanų, kurias palikėjas padovanojo būdamas 
gyvas, grąžinimu, kad būtų apsaugotas apdovanotojas ir trečiosios šalys nuo paveldėjimo 
santykiams taikytinos teisės pakeitimo. Turėtų būti leista reikalauti grąžinti dovaną pagal 
paveldėjimo santykiams taikytiną teisę ti ta apimtimi, kuria būtų galima reikalauti grąžinti 
dovaną, vadovaujantis hipotetine teise, kuri būtų taikoma dovanotojo palikimui dovanojimo 
momentu. (žr. Maxo Plancko lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės instituto pastabas 
dėl pasiūlymo, 85 psl.).

Pakeitimas 201
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis

Daiktinė teisė

Šis reglamentas nesudaro kliūčių taikyti 
tokias valstybės, kurioje yra nekilnojamas 
arba į viešuosius registrus įtrauktas 
paveldimas turtas, teisės nuostatas, kurios 
susijusios su nuosavybės ar kitų daiktinių 
teisių į tokį paveldimą turtą nustatymu 
arba perdavimu, arba su jų įtraukimu į 
viešąjį registrą tik tuo atveju, jeigu teisės 
įgyjamos vien tik teisių nustatymo ar 
perdavimo aktu arba teismo sprendimu 
arba kartu darant įrašą registre.

Or. de

Pakeitimas 202
Marielle Gallo



PE464.765v02-00 42/63 AM\872403LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis

Nuosavybės teisė

Šis reglamentas nesudaro kliūčių taikyti 
valstybės narės, kurioje yra palikimą 
sudarantis nekilnojamas turtas, teisės 
nuostatas, ypač atsižvelgiant į priemones, 
kurios susijusios su minėtojo turto 
perdavimo registravimu viešajame registre 
ir tokio įregistravimo pasekmėmis.

Or. fr

Pakeitimas 203
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Turto buvimo vietos valstybės teisės 

taikymas
1. Paveldėjimui taikytina teisė nekliudo 
taikyti turto buvimo vietos valstybės teisės, 
jei pagal pastarąją teisę po paveldėjimui 
taikytina teise nustatytų formalumų turi 
būti atliekami palikimo pagal įstatymą 
arba pagal testamentą priėmimo arba 
atsisakymo formalumai.
2. Paveldėjimui taikytina teisė nekliudo 
taikyti turto buvimo vietos valstybės narės 
teisės:
a) jei joje nustatyta, kad palikimą 
administruoja ir paskiria šios valstybės 
narės institucijos paskirtas testamento 
administratorius arba vykdytojas. 
Paveldėjimui taikytina teise 
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reglamentuojamas asmenų, kaip antai 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, testamento vykdytojų arba 
administratorių, kuriems gali būti pavesta 
administruoti ir paskirti palikimą,
nustatymas;
b) jei joje nustatyta, kad, prieš galutinai 
perduodant palikimą teisę jį gauti 
turintiems asmenims, sumokami su 
paveldėjimu susiję mokesčiai.

Or. fr

Pakeitimas 204
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paveldėjimui taikytina teisė nekliudo 
taikyti turto buvimo vietos valstybės narės
teisės:

2. Nepaisant paveldėjimo santykiams
taikytinos teisės, kai pagal paveldimo turto 
buvimo vietos valstybės narės teisę 
privaloma paskirti palikimo 
administratorių ar testamento vykdytoją, 
taikoma tos valstybės narės teisė to turto 
atžvilgiu šiais klausimais:

Or. en

Pakeitimas 205
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paveldėjimui taikytina teisė nekliudo 
taikyti turto buvimo vietos valstybės narės 
teisės:

2. Nepaisant paveldėjimo santykiams
taikytinos teisės, kai pagal paveldimo turto 
buvimo vietos valstybės narės teisę 
privaloma paskirti palikimo 
administratorių ar testamento vykdytoją, 
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taikoma tos valstybės narės teisė to turto 
atžvilgiu šiais klausimais:

Or. en

Pakeitimas 206
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei joje nustatyta, kad palikimą 
administruoja ir paskiria šios valstybės 
narės institucijos paskirtas testamento
administratorius arba vykdytojas.
Paveldėjimui taikytina teise 
reglamentuojamas asmenų, kaip antai 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, testamento vykdytojų arba 
administratorių, kuriems gali būti pavesta 
administruoti ir paskirti palikimą, 
nustatymas;

a) tos valstybės narės valdžios institucijos 
vykdomas administratoriaus ar vykdytojo
skyrimas;

Or. en

Pakeitimas 207
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei joje nustatyta, kad palikimą 
administruoja ir paskiria šios valstybės 
narės institucijos paskirtas testamento 
administratorius arba vykdytojas.
Paveldėjimui taikytina teise 
reglamentuojamas asmenų, kaip antai 
įpėdinių pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, testamento vykdytojų arba 
administratorių, kuriems gali būti pavesta 

a) tos valstybės narės valdžios institucijos 
vykdomas administratoriaus ar vykdytojo
skyrimas;
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administruoti ir paskirti palikimą, 
nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 208
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei joje nustatyta, kad, prieš galutinai 
perduodant palikimą teisę jį gauti 
turintiems asmenims, sumokami su 
paveldėjimu susiję mokesčiai.

b) paskirto administratoriaus ar vykdytojo 
įgaliojimai ir pareigos, kurie vykdomi 
turto, esančio toje valstybėje narėje, 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 209
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei joje nustatyta, kad, prieš galutinai 
perduodant palikimą teisę jį gauti 
turintiems asmenims, sumokami su 
paveldėjimu susiję mokesčiai.

b) paskirto administratoriaus ar vykdytojo 
įgaliojimai ir pareigos, kurie vykdomi 
turto, esančio toje valstybėje narėje, 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 210
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šią teisę paskirtas 
administratorius ar vykdytojas pagal šią 
teisę taip pat turi įgaliojimų išmokėti 
palikėjo skolas, neatsižvelgiant į tai, ar jos 
yra toje valstybėje narėje. Tačiau tokių 
skolų išmokėjimo eiliškumas nustatomas 
pagal paveldėjimo santykiams taikytiną 
teisę.
Kalbant apie tokių administratorių ar 
vykdytojų skyrimą, atitinkamos valstybės 
narės valdžios institucija skiria toliau 
nurodytus asmenis veikti joje palikimo 
administratoriais ar testamento 
vykdytojais:
a) asmenys, kuriems teismas, turintis 
jurisdikciją palikimo klausimu, pavedė 
palikimo administravimą arba
b) jei administratorius ar vykdytojas 
nebuvo paskirtas – asmenys, kurie pagal 
paveldėjimo santykiams taikytiną teisę 
turi įgaliojimų kaip įpėdiniai, arba
c) kiti asmenys, kuriuos paskiria minėtoji 
valdžios institucija.
C punkte numatyti asmenys gali būti 
skiriami tik išimties tvarka ir tik tais 
atvejais, kai, taikant valdžios institucijos 
buvimo vietos valstybės narės teisę, 
asmenų, kurie pagal paveldėjimo 
santykiams taikytiną teisę turi įgaliojimų 
kaip įpėdiniai, nepakanka ar jų yra per 
daug arba jie nėra kvalifikuoti vykdyti 
administratoriaus ar vykdytojo pareigas, 
nes tai prieštarauja šios valstybės narės 
viešajai tvarkai (pranc. ordre public). 

Or. en

Pakeitimas 211
Sajjad Karim



AM\872403LT.doc 47/63 PE464.765v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu taikoma ši dalis, taikant šią teisę 
paskirtas administratorius ar vykdytojas 
pagal šią teisę taip pat turi įgaliojimų 
išmokėti palikėjo skolas, neatsižvelgiant į 
tai, ar jos yra toje valstybėje narėje. 
Tačiau tokių skolų išmokėjimo eiliškumas 
nustatomas pagal paveldėjimo santykiams 
taikytiną teisę.

Or. en

Pakeitimas 212
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Taikant 2 dalies a punktą, atitinkamos 
valstybės narės valdžios institucija skiria 
toliau nurodytus asmenis veikti joje 
palikimo administratoriais ar testamento 
vykdytojais:
a) asmenys, kuriems teismas, turintis 
jurisdikciją palikimo klausimu, pavedė 
palikimo administravimą arba
b) jei administratorius ar vykdytojas 
nebuvo paskirtas – asmenys, kurie pagal 
paveldėjimo santykiams taikytiną teisę 
turi įgaliojimų kaip įpėdiniai, arba
c) kiti asmenys, kuriuos paskiria minėtoji 
valdžios institucija.

Or. en

Pakeitimas 213
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 2b dalies c punkte numatyti asmenys 
gali būti skiriami tik išimties tvarka ir tik 
tais atvejais, kai, taikant valdžios 
institucijos buvimo vietos valstybės narės 
teisę, asmenų, kurie pagal paveldėjimo 
santykiams taikytiną teisę turi įgaliojimų 
kaip įpėdiniai, nepakanka ar jų yra per 
daug arba jie nėra kvalifikuoti vykdyti 
administratoriaus ar vykdytojo pareigas, 
nes tai prieštarauja šios valstybės narės 
viešajai tvarkai (pranc. ordre public). 

Or. en

Pakeitimas 214
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukreipimas Nukreipimai (renvoi)

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su Roma I ir Roma II reglamentais, turėtų būti vartojamas terminas 
„renvoi“ (žr. Maxo Plancko lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės instituto pastabas 
dėl pasiūlymo, 105 psl.).

Pakeitimas 215
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente įpareigojimas taikyti 
valstybės teisę reiškia įpareigojimą taikyti 
šioje valstybėje galiojančias teisės normas, 
išskyrus tarptautinės privatinės teisės 
normas.

Šiame reglamente įpareigojimas taikyti 
valstybės narės teisę reiškia įpareigojimą 
taikyti šioje valstybėje galiojančias teisės 
normas, išskyrus tarptautinės privatinės 
teisės normas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų neįtraukti „renvoi“ nuostatos tik tuo atveju, kai pagal reglamentą numatytas 
valstybės narės teisės taikymas (žr. Maxo Plancko lyginamosios ir tarptautinės privatinės 
teisės instituto pastabas dėl pasiūlymo, 105 psl.).

Pakeitimas 216
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, jei nustatyta, kad taikytina yra 
trečiosios valstybės teisė ir ji numato 
nukreipimą į valstybės narės teisę, 
taikoma šios valstybės narės teisė, 
išskyrus atvejus, kai palikėjas, 
vadovaudamasis šio reglamento 
17 straipsniu, pasirinko trečiosios 
valstybės teisę kaip jo palikimo 
paveldėjimo santykiams taikytiną teisę.

Or. fr

Pakeitimas 217
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)



PE464.765v02-00 50/63 AM\872403LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal šį reglamentą numatyta, kad 
taikytina ne valstybės narės teisė, 
taikomos šios valstybės tarptautinės 
privatinės teisės normos, jeigu 
paveldėjimo klausimu jos nukreipia į bet 
kurios kitos valstybės narės teisę. 
Taikoma šios valstybės narės teisė, 
išskyrus jos tarptautinės privatinės teisės 
normas.

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai pagal reglamentą numatyta, jog taikoma ne valstybės narės teisė, kurios 
tarptautinės privatinės teisės normos paveldėjimo klausimu numato nukreipimą į teismo 
buvimo vietos valstybės ar bet kurios kitos valstybės narės teisę, reikėtų pripažinti šį 
nukreipimą ir taikyti valstybės narės, į kurią nukreipiama, vidaus teisę (žr. Maxo Plancko 
lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės instituto pastabas dėl pasiūlymo, 106 psl.).

Pakeitimas 218
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 1 ir 1a dalių turinio, kai pagal 
17, 18, 18a, 18b arba 20 straipsnius 
numatyta, jog taikoma valstybės teisė, tai 
reiškia, kad taikomos šioje valstybėje 
galiojančios teisės normos, kurios nėra 
tarptautinės privatinės teisės normos.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, kai palikėjas pasirenka taikytiną teisę, arba specialiųjų kolizinių normų atveju, 
numatant alternatyvius jungiamuosius veiksnius ar klausimus susijusius su kelių valstybių 
alternatyviai taikoma teise, taikoma valstybės, į kurią daromas nukreipimas, vidaus teisė (žr. 
Maxo Plancko lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės instituto pastabas dėl pasiūlymo, 
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106 psl.).

Pakeitimas 219
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tam tikros šiame reglamente nurodytos 
teisės nuostatos taikymas negali būti 
laikomas prieštaraujančiu ginčo 
nagrinėjimo vietos viešajai tvarkai tik dėl 
to, kad jos sąlygos, susijusios su 
privalomąja palikimo dalimi, skiriasi nuo 
ginčo nagrinėjimo vietoje galiojančių 
sąlygų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 220
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal nė vieną šio reglamento 
nuostatą valstybės narės teismai negali 
būti įpareigojami taikant šį reglamentą 
priimti sprendimą paveldėjimo byloje 
pergyvenusio sutuoktinio atžvilgiu, jei tai 
nėra numatyta pagal šios valstybės 
nacionalinę santuokos ir šeimos teisę. 

Or. it

Pagrindimas

Patartina įtraukti nuostatą siekiant išsaugoti pagal nacionalinę teisę numatytas galimybes, 
analogiškas toms, kurios įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas 
tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės 
srityje, 13 straipsnį.
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Pakeitimas 221
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal nė vieną šio reglamento nuostatą 
valstybės narės teismai negali būti 
įpareigojami taikant šį reglamentą 
pripažinti kitoje valstybėje narėje 
pergyvenusio sutuoktinio atžvilgiu priimtą 
sprendimą paveldėjimo byloje, jei tai nėra 
numatyta pagal šios valstybės nacionalinę 
santuokos ir šeimos teisę. 

Or. it

Pagrindimas

Patartina įtraukti nuostatą siekiant išsaugoti pagal nacionalinę teisę numatytas galimybes, 
analogiškas toms, kurios įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas 
tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės 
srityje, 13 straipsnį.

Pakeitimas 222
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Autentiškų aktų pripažinimas Autentiškų dokumentų judėjimas

Or. fr

Pakeitimas 223
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoje valstybėje narėje gauti autentiški 
aktai pripažįstami kitose valstybėse narėse, 
jei šių aktų galiojimas nėra užginčijamas 
jų kilmės valstybėje narėje numatyta 
tvarka ir jei jų pripažinimas yra 
suderinamas su valstybės narės, kurioje 
prašoma juos pripažinti, viešąja tvarka.

Vienoje valstybėje narėje paveldėjimo 
bylose parengti autentiški dokumentai gali
laisvai judėti valstybėse narėse ir jiems 
netaikomos jokios legalizavimo 
procedūros ar kiti panašūs formalumai. 
Kitose valstybėse narėse jie turi tokią 
pačią formaliąją įrodomąją galią kaip ir 
atitinkami nacionaliniai dokumentai, 
tačiau ne didesnę negu numatytoji jų 
kilmės valstybėje narėje, su sąlyga, kad jie 
neprieštarauja vykdymo valstybės narės 
viešajai tvarkai (pranc. ordre public).

Or. de

Pakeitimas 224
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienoje valstybėje narėje gauti autentiški 
aktai pripažįstami kitose valstybėse narėse, 
jei šių aktų galiojimas nėra užginčijamas 
jų kilmės valstybėje narėje numatyta 
tvarka ir jei jų pripažinimas yra 
suderinamas su valstybės narės, kurioje 
prašoma juos pripažinti, viešąja tvarka.

Autentiški dokumentai, kurie patenka į šio 
reglamento materialiąją taikymo sritį,
laisvai juda valstybėse narėse ir turi tokią 
pačią įrodomąją galią, kuri jiems 
suteikiama pagal kilmės valstybės teisę, jei 
juos pripažinus nebus akivaizdžiai 
prieštaraujama vykdymo valstybės narės 
viešajai tvarkai.

Or. fr

Pakeitimas 225
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pažymėjimas gali būti ypač 
naudojamas siekiant patvirtinti vieną ar 
kelis iš toliau nurodytų dalykų:
a) kiekvieno pažymėjime nurodyto 
paveldėjimo teisę turinčio asmens teises ir 
šiems asmenims tenkančias atitinkamas 
palikimo dalis;
b) konkretaus turto ar konkrečių turto 
dalių paskyrimą pažymėjime nurodytam 
paveldėjimo teisę turinčiam asmeniui 
arba asmenims;
c) pažymėjime nurodyto asmens 
įgaliojimus vykdyti testamentą arba 
administruoti palikimą.

Or. de

Pakeitimas 226
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos paveldėjimo pažymėjimo 
taikymas nėra privalomas. Pažymėjimu 
nepakeičiamos nacionalinės procedūros. 
Tačiau pažymėjimo pasekmės taip pat 
pripažįstamos valstybėje narėje, kurios 
institucijos jį išdavė pagal šį skyrių.

2. Europos paveldėjimo pažymėjimas 
išduodamas atitinkamų asmenų prašymu 
tarptautinį elementą turinčiose bylose, 
siekiant jį naudoti įgyvendinant savo 
paveldėjimo teises bet kurioje valstybėje 
narėje.  
Jei išduodamas Europos paveldėjimo 
pažymėjimas, jis pakeičia nacionalinį 
pažymėjimą ir jo teisinė galia taip pat 
pripažįstama valstybėje narėje, kurios 
valdžios institucijos jį išdavė pagal šio 
skyriaus nuostatas.

Or. ro
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Pagrindimas

Turi būti aiški nuoroda į atvejus, kai būtina išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą. Jei 
nėra tarptautinio elemento, toliau taikomos nacionalinės procedūros.  

Pakeitimas 227
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Visais kitais atvejais išduodamas 
nacionalinis paveldėjimo pažymėjimas, 
reglamentuojamas pagal atskiros 
valstybės narės teisę.

Or. ro

Pagrindimas

Žr. 5 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 228
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pažymėjimas išduodamas bet kokio 
asmens, privalančio pagrįsti savo, kaip 
įpėdinio pagal įstatymą ir pagal 
testamentą, statusą ir savo, kaip testamento 
vykdytojo arba jį administruojančios
trečiosios šalies, įgaliojimus, prašymu.

(1) Pažymėjimas išduodamas bet kokio 
asmens, turinčio teisėtą interesą įrodyti
savo, kaip įpėdinio arba testamentinės 
išskirtinės gavėjo, statusą ir savo, kaip 
testamento vykdytojo arba jį 
administruojančios trečiosios šalies, 
įgaliojimus, prašymu.

Or. ro

Pagrindimas

Europos paveldėjimo pažymėjimas yra pasirenkamojo pobūdžio.  Taigi negali būti nustatyta 
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pareiga jį išduoti. Prašymo teikėjas turi turėti konkretų teisinį interesą kaip įpėdinis arba 
testamentinės išskirtinės gavėjas.  

Pakeitimas 229
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, paskutinės nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas, mirties data 
ir vieta;

a) duomenys, susiję su palikėju: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, nuolatinės 
gyvenamosios vietos mirties momentu
adresas, mirties data ir vieta, gimimo data 
ir vieta;

Or. de

Pakeitimas 230
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašytojas turi įrodyti pateiktų duomenų 
tikslumą, pateikdamas autentiškus
dokumentus. Jei šių dokumentų 
neįmanoma pateikti arba juos galima 
pateikti tik įveikus neproporcingai didelius 
sunkumus, leidžiama naudoti kitas įrodymo 
priemones.

2. Prašytojas turi įrodyti pateiktų duomenų 
tikslumą, pateikdamas originalius
dokumentus. Jei šių dokumentų 
neįmanoma pateikti arba juos galima 
pateikti tik įveikus neproporcingai didelius 
sunkumus, leidžiama naudoti kitas įrodymo 
priemones.

Or. ro

Pagrindimas

Turi būti įrodoma pateikiant originalius dokumentus. Autentiški dokumentai yra kito tipo 
dokumentai.   
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Pakeitimas 231
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentingas teismas imasi reikiamų 
priemonių pateiktų duomenų teisingumui 
patikrinti. Jei tai įmanoma pagal 
nacionalinę teisę, teismas reikalauja, kad 
duomenys būtų pateikti prisiekiant.

3. Kompetentinga institucija imasi 
reikiamų priemonių pateiktų pareiškimų
teisingumui patikrinti. Jei ir kiek tai 
įmanoma pagal nacionalinę teisę, 
kompetentinga institucija reikalauja, kad 
pareiškimai būtų daromi prisiekiant, 
iškilmingo pareiškimo forma arba kitu 
formaliu būdu. Šiuo tikslu kompetentinga 
institucija gali prašyti kitų pagal 
nacionalinę teisę kompetentingų 
institucijų pagalbos.

Or. de

Pakeitimas 232
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos paveldėjimo pažymėjimui gauti 
užpildoma II priede pateikiama standartinė 
forma.

1. Pažymėjimas išduodamas naudojant II 
priede pateiktą standartinę formą ir pagal 
kompetentingos institucijos buvimo vietos 
teisę remiantis nacionaliniu paveldėjimo 
teisės liudijimu bei su juo susiejant.

Or. de

Pakeitimas 233
Sebastian Valentin Bodu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalyje nurodytas Europos 
paveldėjimo pažymėjimo turinys yra 
privalomas, tačiau valstybės narės, 
vadovaudamosi nacionaline teise, gali į šį 
minimalios apimties turinį įtraukti kitus 
elementus.

Or. ro

Pagrindimas

Kadangi Europos paveldėjimo pažymėjimas pakeičia nacionalinį pažymėjimą ir kadangi ES 
valstybių narių nacionalinė teisė paveldėjimo pažymėjimo klausimais skiriasi, Europos 
paveldėjimo pažymėjimas turi apimti visos ES mastu minimalius bei privalomuosius 
elementus, taip pat bet kokius kitus papildomus elementus, numatytus pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 234
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) duomenys, susiję su velioniu: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, paskutinės nuolatinės 
gyvenamosios vietos adresas, mirties data 
ir vieta;

b) duomenys, susiję su palikėju: pavardė, 
vardai, lytis, šeiminė padėtis, pilietybė, jei 
yra – asmens kodas, nuolatinės 
gyvenamosios vietos mirties momentu
adresas, mirties data ir vieta, gimimo data 
ir vieta;

Or. de

Pakeitimas 235
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei yra keli įpėdiniai pagal įstatymą, h) jei yra keli įpėdiniai, kiekvienam iš jų 
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kiekvienam iš jų priklausanti palikimo 
dalis, prireikus – konkrečiam įpėdiniui 
pagal įstatymą priklausančio turto arba 
teisių sąrašas;

priklausanti palikimo dalis, prireikus –
konkrečiam įpėdiniui priklausančių daiktų
sąrašas;

Or. de

Pakeitimas 236
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įpėdiniams pagal testamentą remiantis 
paveldėjimui taikytina teise priklausančio
turto arba teisių sąrašas;

i) pagal paveldėjimo santykiams taikomą 
teisę įpėdiniams priklausančių daiktų
sąrašas;

Or. de

Pakeitimas 237
Diana Wallis

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) prireikus, palikėjo paskutinės valios 
išreiškimo dokumento ir testamento 
kopija.

Or. en

Pakeitimas 238
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu valstybė narė reikalauja įvykdyti 
kitus nuosavybės dokumentų ar su 
palikimo nekilnojamuoju turtu susijusių 
daiktinių teisių perdavimo formalumus 
arba jeigu šie dokumentai ar teisės turi 
būti įtraukti į viešąjį registrą, Europos 
paveldėjimo pažymėjime aiškiai nurodomi 
šie formalumai ir, kad piliečiams būtų 
paprasčiau, daroma nuoroda į e. 
teisingumo portalą.
Valstybės narės, kurios reikalauja įvykdyti 
šiuos formalumus, perduoda Komisijai 
visą susijusią informaciją, kad Komisija 
ją viešai paskelbtų e. teisingumo portale. 

Or. it

Pakeitimas 239
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pažymėjimo savininkui už turtą 
sumokantis arba turtą jam perduodantis
asmuo, įgaliotas atlikti tokius veiksmus 
remiantis pažymėjimu, atleidžiamas nuo 
atsakomybės, nebent jis žino, kad 
pažymėjimo turinys neatitinka tikrovės.

3. Asmuo, vykdantis įsipareigojimus 
pažymėjime nurodyto paveldėjimo teisę 
turinčio asmens atžvilgiu, atleidžiamas 
nuo atsakomybės, nebent jis žino, kad 
pažymėjimo turinys neatitinka tikrovės.

Or. de

Pakeitimas 240
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pažymėjimas laikomas dokumentu, 
galiojančiu atliekant paveldimo turto
įgijimo nuorašą arba jį įregistruojant turto 
buvimo vietos valstybės narės viešuosiuose 
registruose. Nuorašas atliekamas valstybės 
narės, kurios žinioje yra šis registras, 
teisėje nustatyta tvarka ir turi joje 
numatytas pasekmes.

5. Pažymėjimas laikomas pagrindu, 
galiojančiu paveldimą turtą 
perregistruojant arba įrašant turto buvimo 
vietos valstybės narės viešuosiuose 
registruose. Perregistravimas atliekamas 
valstybės narės, kurios žinioje yra šis 
registras, teisėje nustatyta tvarka ir turi joje
numatytą teisinę galią.

Or. de

Pakeitimas 241
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant užtikrinti viešuosius 
interesus, valstybių narių teismai turi 
turėti galimybę taikyti viešosios tvarkos 
(pran. ordre public) sąlygą, kad 
atsisakytų pripažinti ar vykdyti kitoje 
valstybėje narėje išduotą Europos 
paveldėjimo pažymėjimą.

Or. it

Pagrindimas

Reikia įrašyti šią nuostatą, kad ji būtų suderinta su 24 konstatuojamąja dalimi, pagal kurią 
sudaroma galimybė atsisakyti pripažinti ar vykdyti Europos paveldėjimo pažymėjimą.

Pakeitimas 242
Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant valstybių narių 
įsipareigojimų pagal Sutarties 307 
straipsnį, šis reglamentas nedaro įtakos 
dvišalių ar daugiašalių konvencijų, kurių 
šalys priimant reglamentą yra viena arba 
daugiau valstybių narių ir kuriose 
nagrinėjami šiuo reglamentu 
reglamentuojami klausimai, taikymui.

1. Šis reglamentas neturi įtakos dvišalių ar 
daugiašalių konvencijų, kurių šalimis šio 
reglamento priėmimo metu yra viena ar 
kelios valstybės narės ir kurios susijusios 
su šiuo reglamentu reglamentuojamais
klausimais, taikymui.

Or. en

Pakeitimas 243
Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45a straipsnis

Teismui ar valdžios institucijai suteikiama 
informacija

1. Nustatant nekilnojamojo turto, kuris 
yra palikimo dalis ir kuris nėra pagal šio 
reglamento II skirsnį jurisdikciją turinčio 
teismo ar kitos institucijos, sprendžiančios 
paveldėjimo klausimą, valstybėje, teisinį 
statusą, minėtasis teismas ar valdžios 
institucija turi teisę susipažinti su turto 
registravimo vietos nekilnojamojo turto 
registro informacija.
2. Taikydama šio straipsnio nuostatas, 
kompetentinga valstybės narės institucija, 
pateikus prašymą, suteikia kitos valstybės 
narės teismams ir kitoms institucijoms 
nekilnojamojo turto registre esančią 
informaciją, jei šią informaciją būtų 
galima suteikti siekiant nagrinėti 
paveldėjimo bylą pagal nacionalinę teisę.

Or. en
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2. Jei iki šio reglamento taikymo datos
velionis buvo nurodęs jo palikimui 
taikytiną teisę, toks nurodymas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 17 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.

2. Jei iki šio reglamento taikymo pradžios 
dienos, įskaitant laikotarpį iki 
įsigaliojimo, palikėjas buvo pasirinkęs jo 
palikimui taikytiną teisę, toks pasirinkimas
laikomas galiojančiu, jei jis atitinka 
17 straipsnyje išvardytas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Atsargumo sumetimais ir siekiant išvengti galimų nesusipratimų turėtų būti paaiškinta, kad 
reglamentas galioja ir laikotarpiu prieš reglamento įsigaliojimą.
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3. Jei iki šio reglamento taikymo datos
paveldėjimo susitarimo šalys buvo 
nurodžiusios šiam susitarimui taikytiną 
teisę, toks nurodymas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 18 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.

3. Jei iki šio reglamento taikymo pradžios 
dienos, įskaitant laikotarpį iki 
įsigaliojimo, paveldėjimo susitarimo šalys 
buvo pasirinkusios šiam susitarimui 
taikytiną teisę, toks pasirinkimas laikomas 
galiojančiu, jei atitinka 18 straipsnyje 
išvardytas sąlygas.

Or. de


