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1. Ievads

Pašreiz ES līmenī ir dažādi instrumenti, piemēram, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, 
Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra un Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem 
prasījumiem. Lai gan tie atvieglo tādu spriedumu atzīšanu, kuri attiecas uz pārrobežu parādu 
piedziņu, pārejas pasākumu jomā vēl ir daudz darāmā.

Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 2,6 % no Eiropas uzņēmumu gada apgrozījuma tiek 
zaudēti neatmaksātu parādu dēļ. Valstu noteikumu sadrumstalotība parādu atgūšanas jomā 
ļauj parādniekiem viegli pārvietot savus finanšu līdzekļus no vienas dalībvalsts kontiem uz 
citu dalībvalsti. 

Eiropas Komisijas priekšlikumā1, pašreizējā situācija ir raksturota ar četriem problēmu 
lokiem:

 nosacījumi, kas attiecas uz rīkojumu izdošanu, lai apķīlātu aktīvus banku kontos, 
dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi2;

 daudzās valstīs nav paredzēta iespēja iegūt informāciju par parādnieka bankas konta 
atrašanās vietu;

 izmaksas, lai iegūtu un izpildītu bankas kontu apķīlāšanas rīkojumu pārrobežu 
situācijā, parasti ir lielākas nekā lietās, kas notiek atsevišķā dalībvalstī;

 atšķirības valstu izpildes sistēmu darbības ilgumā ir nopietna problēma kreditoriem.

Lai risinātu minētās problēmas, Eiropas Komisija ir iesniegusi regulas priekšlikumu, kurā ir 
paredzēts ieviest jaunu aizsardzības juridisko instrumentu — EAPO (European Account 
Preservation Order – Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums), kas būtu alternatīva valstu 
procedūrām. Komisija lēš, ka ierosinātā pasākuma izmantošana pavērtu iespēju uzņēmumiem 
atgūt līdz pat EUR 600 miljoniem neatmaksāto parādu3.

Komisijas galvenais nolūks līdz ar EAPO piemērošanu ir nodrošināt patiesu un īstu 
„pārsteiguma efektu”, parādniekam liedzot iespēju izņemt vai pārvest summas, kas atrodas 
kontos kādā citā dalībvalstī, kura nav procedūras dalībvalsts. Šajā sakarā priekšlikums paredz, 
ka Eiropas procedūra ir pieejama pat pirms izpildu dokumenta iegūšanas dalībvalstī, kurā 
atrodas parādnieks4, un ka EAPO tiek izdots ex parte procedūrā, proti, parādnieku iepriekš 
neuzklausot5.

2. Priekšlikuma galveno pasākumu analīze

                                               
1 Skatīt regulas priekšlikuma paskaidrojuma rakstu (COM(2011)0445, 3. lpp.).
2 Bankas kontu apķīlāšanas rīkojums nav vienots jēdziens Savienības tiesību sistēmā. Tieši otrādi, pastāv dažādu 

rīkojumu dažādi pārejas pasākumi, sākot no vispārīgiem instrumentiem, piemēram, rīkojumiem Īrijā 
(injunction) un Dānijā (order), līdz konkrētiem instrumentiem, piemēram, Garnishment order Maltā. Šajā 
sakarā skatīt valstu procedūru bankas kontu apķīlāšanas rīkojumu iegūšanai salīdzinošo analīzi, ko sagatavojis 
CSES pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma un kas publicēts 2011. gadā “Study for an Impact Assessment  on a 
Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts” (70.–85. lpp.).

3 Skatīt Komisijas sagatavoto regulas priekšlikuma ietekmes novērtējumu (35. lpp.), ko var atrast šeit: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.

4 5. pants (Pieejamība).
5 10. pants (Ex parte procedūra).
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2.1. Definīcijas

 „Lieta, kurā ir pārrobežu elementi” (3. pants)

Izskatāmajā priekšlikumā, definējot regulas piemērošanas jomu, ir noteikts, ka lieta vienmēr 
tiek uzskatīta par tādu, kurai ir pārrobežu elementi, izņemot, ja „tiesa, kas izskata EAPO 
pieteikumu, pamatojoties uz rīkojumu apķīlājamie bankas konti un puses atrodas vai to 
domicils atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī”. 

Lai palielinātu šā noteikuma juridisko noteiktību, referents uzskata, ka jāizvērtē iespēja šajā 
noteikumā iekļauto pieņēmumu apvērst un formulēt tā, ka „lieta tiek uzskatīta par tādu, kurai 
ir pārrobežu elementi, ja parādnieku domicils un/vai pamatojoties uz rīkojumu apķīlājamie 
bankas konti atrodas dalībvalstī, kas nav tās tiesas dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums 
EAPO saņemšanai”. 

 „Bankas konts” (4. panta 1. punkts)

Referents uzskata, ka „finanšu instrumentu” iekļaušana jēdziena „bankas konta” definīcijā var 
radīt dažādas problēmas saistībā ar iespējamiem uzkrāto procentu zaudējumiem. Šajā sakarā 
26. panta 3. punktā ir noteikts, ka finanšu instrumentu vērtību nosaka, izmantojot attiecīgo 
tirgus likmi piemērošanas dienā. 

Tā paša panta 4. punktā ir noteikts, ka tad, ja „kontā turēto finanšu līdzekļu valūta nav tā pati, 
kurā ir izdots EAPO, banka šo summu konvertē, izmantojot oficiālo valūtas maiņas kursu 
piemērošanas dienā”. Šādi risinājumi varētu būt problemātiski un kaitējoši parādnieku 
interesēm, jo finanšu instrumentu vērtība būtu pakļauta maiņas kursa riskam, ko radītu tirgus 
likmju svārstības. Līdz ar to banku vajadzētu atbrīvot no jebkādas šāda veida atbildības vai, 
vēl labāk, lai procedūru padarītu vienkāršāku, apķīlāšanu attiecināt vienīgi uz skaidru naudu.

 „Prasījums” (4. panta 7. punkts)

Referents uzskata, ka priekšlikumā iekļautā „prasījuma” definīcija ir jāpaplašina, lai precizētu 
tās raksturu. Tādēļ likviditātes un atmaksāšanas prasību skaidra minēšana varētu palīdzēt 
labāk noteikt prasījuma pamatotību un izvairīties no kropļojumiem attiecībā uz tās prasības 
rakstura interpretāciju, attiecībā uz kuru tiesai ir jāizsniedz EAPO.

2.2. Parādnieka un kreditora tiesību līdzsvarojums

Lai gan ir nepieciešams saglabāt pārsteiguma efektu, izmantojot ex parte procedūru EAPO
izsniegšanā, referents uzskata, ka dažu noteikumu formulējums būtu jāpārskata, lai pareizi 
līdzsvarotu kreditoru un parādnieku tiesības. Tik tiešām priekšlikums ir pārmērīgi labvēlīgs 
prasītājam un nesniedz vajadzīgās garantijas, lai mīkstinātu potenciāli nežēlīgo EAPO. 

Šajā sakarā referents uzskata, ka jāapsver dažus regulas priekšlikuma grozījumus, kas ļautu 
stiprināt parādnieka aizsardzību, ja kreditors procedūru izmantotu ļaunprātīgi. Referents 
uzskata, ka šādas izmaiņas varētu attiecināt uz aspektiem, kas skar pierādījumu veidus 
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(11. pants) un izpildes kārtību (16. un 17. pants), ar mērķi stiprināt parādnieka tiesības, 
nemazinot pārsteiguma efektu, ko nodrošina ex parte procedūra.

Referents uzskata, ka būtu vēlams ieviest noteikumu, kas ārkārtējos un pienācīgi pamatotos 
gadījumos paredz iespēju attiecīgajai tiesas iestādei uzaicināt atbildētāju sniegt papildu 
informāciju1, kura ļautu precīzāk novērtēt prasības pamatotību. Vienlaikus gadījumā, ja 
parādnieka klātbūtne varētu ietekmēt kreditora prasības apmierināšanu un sprieduma konkrētu 
piemērošanu, tiesa varētu, piemērojot „inaudita altera parte”, prasību pieņemt vai noraidīt. 

Attiecībā uz izpildes noteikumiem 16. pantā ir atsauce uz visu informāciju, „kas ir 
nepieciešama bankai vai bankām, lai identificētu atbildētāju”. Šajā sakarā referents uzskata, 
ka dati, kas minēti attiecīgā panta iii) un iv) apakšpunktā, proti, dzimšanas datums, personas 
kods vai pases numurs vai juridisku personu gadījumā reģistrācijas numurs ir jāziņo vienmēr, 
lai paaugstinātu informētības līmeni attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama parādnieka 
konta identificēšanai, attiecīgi paaugstinot paša parādnieka tiesību aizsardzību. Turklāt šāds 
noteikums ļautu ātrāk un noteiktāk identificēt parādnieka kontu. 

Gadījumā, kad kreditoram nav prasītās informācijas, 17. panta nozīmē ir iespējams, ka tas to 
var pieprasīt atkārtoti no izpildes dalībvalsts kompetentās iestādes. Šādu iespēju, visticamāk, 
izmantotu bieži, bet tās rezultātā kreditors var ļoti viegli vispārīgu apstiprinājumu, ka 
atbildētājam ir konts kādā noteiktā dalībvalstī. 

Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pausto atzinumu2 referents ierosina izvērtēt 
dažus grozījumus, ar kuriem noteiktu un ierobežotu pieprasāmo un iegūstamo informāciju par 
atbildētāja bankas kontu līdz tādam līmenim, kas ir patiešām nepieciešams, lai identificētu 
atbildētāju un viņa kontus. Šajā sakarā 17. panta 2. punkta formulējums3 ir pārāk vispārīgs un 
tā rezultātā varētu tikt izpausta procedūrā nebūtiska un tai neatbilstoša informācija, piemēram, 
tiktu atklāti bankas noslēpumi.

2.3. Procedūras piemērošanas izmaksas

Komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka samaksu vai atlīdzību par izdevumiem, kas radušies 
bankām EAPO piemērošanas sakarā, nosaka saskaņā ar valsts tiesībām (30. panta 1. punkts). 
Ņemot vērā valstu sistēmu dažādību, šāda noteikuma iekļaušana rada dažādu diskriminācijas 
veidu risku, kas kaitētu kredītiestādēm, attiecībā uz kurām iepriekš minētā kompensācija nav 
paredzēta. 

Nevar noliegt, ka piedāvātā procedūra nozīmē cilvēkresursu un ekonomisko resursu 
izmantošanu, kuras izmaksas nevar neņemt vērā, jo tā nenotiek publiskās interesēs, bet gan 
privātās. Tādēļ referents uzskata, ka 30. pantā jāiekļauj skaidri un saskaņoti noteikumi par 

                                               
1 Sacīkstes princips ir viens no dalībvalstu tiesību sistēmu pamatprincipiem.
2 Skatīt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu; Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 373/4 

(21.12.2011.).
3 Ja prasītājam nav visas 16. panta nozīmē pieprasītās informācijas par bankas kontu, viņš var atkārtoti pieprasīt, 

lai dalībvalsts kompetentā izpildes iestāde iegūst vajadzīgo informāciju. Šādā prasībā, kas jāiesniedz kopā ar 
EAPO pieteikumu, “iekļauj visu informāciju, kas prasītājam pieejama par atbildētāju un atbildētāja bankas 
kontiem” (17. panta 2. punkts).



DT\919783LV.doc 5/5 PE498.163v02-00

LV

banku izdevumu atlīdzību, kā arī atmaksāšanas termiņi un kārtība.

3. Secinājumi

Referents uzskata, ka EAPO ir būtisks instruments, kas attīstīs iekšējo tirgu, atvieglojot 
pārrobežu komercdarījumus. Pašreiz ir jo īpaši sarežģīti un dārgi panākt aizsardzības 
pasākumu piemērošanu, lai apķīlātu parādnieka aktīvus ārvalstīs. Ātra un vienkārša iespēja 
izmantot šādus aizsardzības pasākumus bieži vien ir izšķiroša, lai izvairītos no tā, ka 
parādnieks izņem vai sadala savus aktīvus pirms tam, kad kreditors ir panācis sprieduma 
pieņemšanu un izpildi attiecīgajā lietā. 

Ņemot vērā pasākuma nozīmīgumu un iepriekš minēto, referents aicina turpināt pārdomāt, 
kādi tieši pasākumi izskatāmajam tiesību aktam būtu jāievieš, un ar interesi gaida plašas 
debates turpmākajos mēnešos.


