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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на 
трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0445),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2, букви а), д) и е) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7-0211/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по икономически и парични въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В условията за издаване на заповед 
за запор на банкови сметки трябва да се 
постигне подходящ баланс между 
интереса на кредитора да бъде издадена 
заповед в негова полза, ако такава е 
необходима, и интереса на длъжника да 
предотврати злоупотреба със заповедта.
Следователно преди да вземе решение, 
подлежащо на принудително 

(12) В условията за издаване на заповед 
за запор на банкови сметки трябва да се 
постигне подходящ баланс между 
интереса на кредитора да бъде издадена 
заповед в негова полза, ако такава е 
необходима, и интереса на длъжника да 
предотврати злоупотреба със заповедта.
Следователно преди да вземе решение, 
подлежащо на принудително 
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изпълнение в държавата членка, в която 
се намира сметката, съдът ще трябва да 
се увери, че искът на кредитора срещу 
длъжника изглежда основателен и че 
без издадена заповед последващото 
принудително изпълнение на бъдещо 
съдебно решение има вероятност да 
бъде осуетено или затруднено в много 
по-голяма степен.

изпълнение в държавата членка, в която 
се намира сметката, съдът ще трябва да 
се увери, че искът на кредитора 
изглежда законен и че без издадена 
заповед има реална и конкретна 
опасност да бъде засегнато, дори и 
само частично, правото на вземане  
на кредитора, а последващото 
принудително изпълнение на бъдещо 
съдебно решение да бъде осуетено или 
затруднено в много по-голяма степен.
За тази цел е необходимо кредиторът 
да представи достатъчно 
доказателства, подкрепени от 
съответните факти, които да 
докажат пред съда основателността 
на търсеното вземане.

Or. it

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се запази ефектът на 
изненадата от заповедта за запор на 
банкови сметки, длъжникът не трябва
да бъде информиран относно молбата,
да бъде изслушан преди издаването ѝ
или да бъде уведомен за заповедта 
преди банката да я е привела в действие. 
Длъжникът обаче трябва да е в 
състояние да оспори заповедта веднага 
след като тя е приведена в действие. 

(13) С цел да се запази ефектът на 
изненадата от заповедта за запор на 
банкови сметки, не е желателно
длъжникът да бъде информиран относно 
молбата и да бъде изслушан преди 
издаването ѝ или да бъде уведомен за 
заповедта преди банката да я е привела 
в действие. Длъжникът обаче трябва да 
е в състояние да оспори заповедта 
веднага след като тя е приведена в 
действие.

Or. it
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За да се осигури по-голяма правна 
сигурност, е подходящо да се 
предвиди, че съдът, в който е 
подадена молбата за издаване на 
заповед за запор, може да изслуша 
длъжника, в случай че счете това за 
необходимо за постигането на 
окончателно решение. За да се запази 
ефектът на изненадата от 
заповедта, е уместно да се предвиди 
възможността за изслушване на 
длъжника от съда да бъде ограничена 
само до изключителни случаи.

Or. it

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В регламента следва да се 
предоставят достатъчни гаранции срещу 
злоупотреба със заповедта. По-
специално, освен ако кредиторът вече 
не е разполага със съдебно решение, 
подлежащо на принудително 
изпълнение в държавата членка по 
изпълнение, съдът следва да може да 
изиска от кредитора да учреди гаранция, 
за да осигури обезщетение за всички 
вреди, претърпени от страна на 
длъжника, в резултат на неоснователна 
заповед. Условията, по които 
кредиторът е отговорен да 
компенсира длъжника за такива 
щети, трябва да се уреждат от 

(15) В регламента следва да се 
предоставят достатъчни гаранции срещу 
злоупотреба със заповедта. По-
специално, освен ако кредиторът вече 
не е разполага със съдебно решение, 
подлежащо на принудително 
изпълнение в държавата членка по 
изпълнение, съдът трябва да може да 
изиска от кредитора да учреди гаранция, 
за да осигури обезщетение за всички 
вреди, претърпени от страна на 
длъжника, в резултат на неоснователна 
заповед. 
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националното законодателство.
Когато в законодателството на една 
държава членка не се предвижда 
правна отговорност за ищеца, в 
настоящия регламент не трябва да се 
изключва прибягването до мерки с 
равностоен ефект, като например 
задължението за ищеца да се 
ангажира с обезщетение за нанесени 
щети.

Or. it

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Необходимо е настоящият 
регламент да предвиди отговорност 
от страна на ищеца спрямо 
ответника за евентуални щети, 
причинени на последния в резултат 
на производства, които впоследствие 
се оказват неоснователни.
Условията, при които кредиторът е 
отговорен да компенсира длъжника за 
такива вреди, трябва да се уреждат 
от националното законодателство. 
Обезщетението за такива вреди 
следва да включва най-малко 
пропуснатите ползи и разноските в 
хода на производството.

Or. it
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Като се има предвид, че 
понастоящем кредиторите срещат 
практически трудности при достъпа до 
информация относно длъжниците от 
публични или частни източници в 
трансграничен контекст, с регламента 
следва да се създаде механизъм, 
позволяващ на компетентния орган в 
държавата членка по изпълнение да 
получи информация за банковите 
сметки на длъжника като задължи
банките да разкрият местонахождението 
на сметките на длъжника, намиращи се 
в същата държава членка, или чрез 
предоставяне на достъп до 
информацията, съхранявана в 
регистрите, както и по друг начин от 
публичните органи или 
администрацията.

(16) Като се има предвид, че 
понастоящем кредиторите срещат 
практически трудности при достъпа до 
информация относно длъжниците от 
публични или частни източници в 
трансграничен контекст, с регламента 
следва да се създаде механизъм, 
позволяващ на компетентния орган в 
държавата членка по изпълнение да 
получи необходимата информация за
идентифицирането на банковите 
сметки на длъжника. Този механизъм се 
предоставя от държавите членки в 
съответствие с националното 
законодателство и може да се състои 
в задължение за банките да разкрият 
местонахождението на сметките на 
длъжника, намиращи се в същата 
държава членка, или чрез предоставяне 
на достъп до информацията, 
съхранявана в регистрите, както и по 
друг начин от публичните органи или 
администрацията, или пък в 
задължение за длъжника да разкрие 
местонахождението на сметката, 
придружено от забрана да се 
разпорежда с нея, да тегли или да 
прехвърля средства от нея до 
стойност, равна на стойността на 
дължимата съгласно заповедта за 
запор сума.

Or. it
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕЗЗБС ще бъде достъпна за 
кредиторите като алтернатива на 
съществуващите в държавите членки 
обезпечителни мерки.

2. ЕЗЗБС ще бъде достъпна за 
кредиторите като алтернатива на 
предвидените в съответствие с 
националното законодателство на
държавите членки обезпечителни мерки.

Or. it

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент се прилага 
за уреждането на въпроси от 
областта на имуществения режим 
между съпрузи, имуществените 
последици на регистрираните 
партньорства или наследяванията, 
когато се прилага законодателството 
на Съюза, уреждащо 
компетентността, приложимото 
право и признаването и 
принудителното изпълнение на 
съдебни решения, постановени в тези 
области. 

заличава се

Or. it
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент се 
приема, че едно дело има трансгранично 
значение, освен ако съдът, сезиран с 
иск за издаване на ЕЗЗБС, както и 
всички банкови сметки, върху които 
се налага запор със заповедта, а също 
и страните по делото се намират 
или местожителството им е в една и 
съща държава членка.

За целите на настоящия регламент се 
приема, че едно дело има трансгранично 
значение, когато местожителството 
на длъжника и/или банковата сметка 
или банковите сметки, върху които се 
налага запор, се намират в държава 
членка, различна от тази на съда, 
сезиран с иск за издаване на ЕЗЗБС. 

Or. it

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „банка“ означава предприятие, 
чиято стопанска дейност е да приема 
влогове или други подлежащи на 
изплащане суми от граждани и да 
отпуска кредити за своя собствена 
сметка

2. „банка“ означава а) кредитна 
институция съгласно определението 
в член 4, параграф 1 от Директива 
2006/48/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 юни 2006 г. 
относно предприемането и 
осъществяването на дейност от 
кредитните институции 
(преработена)1; 
б) институция за електронни пари по 
смисъла на член 2, параграф 1 от 
Директива 2009/110/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. относно 
предприемането, упражняването и 
пруденциалния надзор на дейността 
на институциите за електронни 
пари2; 
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________
1ОВ L 177 от 30.6.2006 г., стр. 1;
2ОВ L 267 от10.10.2009 г., стр. 7. 

Or. it

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „финансови инструменти“ 
означава финансов инструмент по 
смисъла на точка 17 на член 4, 
параграф 1 от Директива 2002/47/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета;

заличава се

Or. it

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „средства“ означава парични средства 
и финансови инструменти;

5. „средства“ означава парични 
средства;

Or. it

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за банкова сметка, съдържаща а) държавата членка, посочена в IBAN 
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парични средства, държавата членка, 
посочена в IBAN (международния 
номер на банкова сметка) на сметката;

(международния номер на банкова 
сметка) на сметката;

Or. it

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – точка 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за банкова сметка, съдържаща 
финансови инструменти, държавата 
членка, където е обичайното 
местопребиваване на банката, в 
която е открита сметката, както е 
определено в член 19 от Регламент 
(ЕО) № 593/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета;

заличава се

Or. it

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „иск“ означава иск за плащане на 
определена или определяема сума пари;

7. „иск“ означава иск за плащане, 
ликвиден и изискуем, на определена 
или определяема сума пари;

Or. it
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЗЗБС се издава от съд. заличава се

Or. it

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съдилищата на държавата членка, в 
която трябва да бъде открито 
производството по същество, са 
компетентни за издаването на ЕЗЗБС в 
съответствие със съответните правила за 
компетентност. Когато повече от един 
съд е компетентен по същество, 
остава компетентен съдът на 
държавата членка, в която ищецът е 
завел дело по същество или 
възнамерява да заведе дело по 
същество.

2. Съдилищата на държавата членка, в 
която трябва да бъде открито 
производството по същество, са 
компетентни за издаването на ЕЗЗБС в 
съответствие със съответните правила за 
компетентност.

Or. it

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, 
за издаване на ЕЗЗБС в случай на 
вземане,  произтичащо от договорно 
задължение, с което длъжникът се е 
ангажирал като потребител, за 
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нетърговска цел или несвързано с 
професионалната му дейност, следва 
да се произнесе съдът на държавата 
членка, в която пребивава 
длъжникът.

Or. it

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЗЗБС се издава за исканата с нея 
сума или за част от нея, когато ищецът 
представя съответните факти, 
разумно подкрепени с доказателства, за 
да убеди съда за следните два факта: 

1. ЕЗЗБС се издава за исканата с нея 
сума или за част от нея, когато ищецът 
представя достатъчно доказателства, 
за да убеди съда за следните два факта: 

Or. it

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) без издаването на заповедта по-
нататъшното изпълнение на 
настоящо или бъдещо изпълнително 
основание срещу ответника вероятно
ще да бъде осуетено или ще стане 
значително по-трудно, включително 
поради факта, че съществува реален 
риск ответникът да премести, 
ликвидира или укрие активи, държани 
в банковата сметка или в сметки за 
запориране. 

б) без издаването на заповедта 
съществува реална и конкретна 
опасност правото на вземане на 
кредитора да бъде изцяло или 
частично засегнато. 

Or. it
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и адреса на ответника и когато 
е приложимо, представител на 
ответника;

б) името, адреса, датата на раждане и 
идентификационните данни или 
номера на паспорта на ответника и 
когато е приложимо, представител на 
ответника;

Or. it

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква к) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) декларация, че информацията, 
предоставена от ищеца в молбата за 
издаване на ЕЗЗБС, е изчерпателна и 
достоверна, и удостоверява, че 
лицето е запознато с правните 
последици, определени от 
законодателството на държавата 
членка, в която е подадена молбата, в 
случай на умишлено предоставяна на 
невярна и непълна информация.

Or. it

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Молбата може да бъде подадена 4. Молбата, и при необходимост, 
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посредством всяко средство за 
комуникация, включително по 
електронен път.

съответните документи могат да 
бъдат подадени посредством всяко 
средство за комуникация, включително 
по електронен път.

Or. it

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В извънредни случаи съдът, сезиран с 
молба за издаване на ЕЗЗБС, може да 
поиска изслушване на ответника, ако 
счете това за целесъобразно за 
взeмането на окончателно решение.

Or. it

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентният съд счита, 
че не може да издаде ЕЗЗБС без 
допълнителни доказателства, той 
може да приеме такива 
доказателства под формата на 
писмени показания на свидетели или 
експерти. 

1. Съдът използва най-подходящия 
метод за събиране на доказателства в 
съответствие с националното 
законодателство. 

Or. it
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съдът приема устни показания само 
ако счете това за необходимо. Когато 
местожителството на ищеца, 
свидетеля или вещото лице е 
различно от мястото, където се 
намира компетентният съд, съдът 
приема доказателства чрез 
видеоконференция или друга 
комуникационна технология, когато 
тази технология е налична.

2. Съдът приема устни показания само 
ако счете това за необходимо, 
включително чрез видеоконференция 
или друга комуникационна технология, 
когато тази технология е налична.

Or. it

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да издаде ЕЗЗБС съдът може да 
изиска от ищеца да учреди парична 
гаранция или равностойно
обезпечение, за да се гарантира 
обезщетение за всички щети, понесени 
от ответника, ако ищецът е отговорен за 
компенсирането на такива щети 
съгласно националното 
законодателство.

Преди да издаде ЕЗЗБС съдът изисква
от ищеца да учреди парична гаранция 
или достатъчно обезпечение, за да се 
гарантира обезщетение за всички щети, 
понесени от ответника, ако ищецът е 
отговорен за компенсирането на такива 
щети съгласно член 12а.

Or. it
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 12 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният съд може да 
освободи ищеца от депозиране на 
гаранция или обезпечение в 
съответствие с алинея 1, в случаите, 
когато смята мярката за ненужна, 
особено като се вземе предвид 
финансовото състояние на 
кредитора.

Or. it

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а

Отговорности на ищеца
1. Ищецът е отговорен за всички 
вреди, понесени от ответника от 
издаването на ЕЗЗБС, ако заповедта 
бъде отменена или изменена, ако 
нейното изпълнение бъде прекратено 
или ако, в хода на производството по 
същество, тя се счете за 
неоснователна.
2. Съдът на държавата членка, в 
която е отменена или изменена 
ЕЗЗБС, е отговорен за определяне на 
щетите, посочена в параграф 1.

Or. it
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, посочени в член 5, 
параграф 2, когато в полза на ищеца е 
издадено съдебно решение или съдебна 
спогодба, ищецът може да поиска от 
съда, издал решението или съдебната 
спогодба, да издаде също ЕЗЗБС.

1. В случаите, посочени в член 5, 
параграф 2 съдът, издал решението или 
съдебната спогодба, е компетентен 
относно издаването на ЕЗЗБС.

Or. it

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато ищецът е получил автентичен 
акт, ищецът може да поиска от
компетентния орган в държавата 
членка, в която автентичният акт е 
съставен и определен за тази цел от 
всяка държава членка да издаде също
ЕЗЗБС.

2. В случай че ищецът е получил 
автентичен акт, компетентният 
орган в държавата членка, в която 
този акт е съставен, отговаря за 
издаването на ЕЗЗБС за определения в 
този автентичен акт иск.

Or. it

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и адреса на ответника и когато 
е приложимо, представител на 
ответника;

б) името, адреса, датата на раждане и
идентификационните данни или 
номера на паспорта на ответника и 
когато е приложимо, представител на 
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ответника;

Or. it

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за сметката(ите) в 
съответствие с член 16, освен ако 
съгласно член 17 не е необходимо 
изискване подадено искане за 
получаване на информация относно за
сметката съгласно член 17;

г) информация за сметката(ите) в 
съответствие с член 16, включително 
името и адреса на банката, в която 
длъжникът притежава една или 
повече банкови сметки, освен ако не е 
подадено искане за получаване на 
информация относно сметката съгласно
член 17;

Or. it

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква и) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) декларация, че информацията, 
предоставена от ищеца в молбата за 
издаване на ЕЗЗБС, е изчерпателна и 
достоверна, и удостоверява, че 
лицето е запознато с правните 
последици, определени от 
законодателството на държавата 
членка, в която е подадена молбата, в 
случай на умишлено предоставяна на 
невярна и непълна информация.

Or. it
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Молбата може да бъде подадена
посредством всяко средство за 
комуникация, включително по 
електронен път.

3. Молбата, и при необходимост, 
съответните документи могат да 
бъдат подадени посредством всяко 
средство за комуникация, включително 
по електронен път.

Or. it

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пълното име на ответника, а) когато ответникът е физическо 
лице, неговото пълно име, неговата 
дата на раждане, номера на картата 
му за самоличност или номера на 
паспорта,

Or. it

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 16 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато ответникът е юридическо 
лице, номерът на това юридическо 
лице в търговския регистър,

Or. it
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 16 – буква в) – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) когато ответникът е физическо 
лице, неговата дата на раждане или 
номера на картата му за 
самоличност или номера на паспорта 
или

заличава се

Or. it

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 16 – буква в) – точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) когато ответникът е юридическо 
лице, номерът на това юридическо 
лице в търговския регистър.

заличава се

Or. it

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако ищецът не разполага с цялата 
информация за сметката, изисквана по 
силата на член 16, ищецът може да 
поиска от компетентните органи на 
държавата членка по изпълнение да 
получат необходимата информация. 
Такова искане се прави в молбата за 
ЕЗЗБС.

1. Ако ищецът не разполага с цялата 
информация за сметката, изисквана по 
силата на член 16, ищецът може да 
поиска от компетентните органи на 
държавата членка по изпълнение да 
получат необходимата информация за 
идентифицирането на банковата 
сметка или сметки на длъжника. 
Такова искане се прави в молбата за 
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ЕЗЗБС.

Or. it

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Молбата трябва да съдържа цялата 
информация, с която ищецът разполага 
относно ответника и банковите сметки 
на ответника.

2. Молбата трябва да съдържа цялата 
информация, с която ищецът разполага 
относно ответника и банковите сметки 
на ответника. Ищецът посочва 
държавата членка, в която 
длъжникът притежава банкова 
сметка или банкови сметки, за които 
е поискан запорът, като предоставя 
доказателства, достатъчни да 
обосноват  такова искане.

Or. it

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Методът за получаване на
информация съгласно националното 
законодателство, която трябва да бъде 
предоставена на Комисията в 
съответствие с член 48, е един от 
следните:

5. С цел получаване на информацията, 
необходима за идентифицирането на 
банковата сметка или сметки на 
длъжника, държавите членки 
предоставят съгласно националното 
законодателство една от следните
възможности:

Or. it
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възможността всички банки на 
тяхна територия да бъдат задължени 
да разкрият дали ответникът е открил 
сметка в тях. 

а) задължението за всички банки на 
тяхна територия да разкрият дали 
ответникът е открил сметка в тях; 

Or. it

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) възможността ответникът да 
бъде задължен да разкрие 
местонахождението на сметката, 
като същевременно му се забрани да 
се разпорежда със сметката, да тегли 
или да прехвърля средства от нея до 
стойност, равна на сумата, която е 
предмет на ЕЗЗБС.

Or. it

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се подава молба за ЕЗЗБС, 
ищецът трябва да обяви дали той или тя 
е сезирал друг съд с молба за ЕЗЗБС или 
за равностойна обезпечителна мярка в 
съответствие с националното 
законодателство срещу същия ответник 

1. Когато се подава молба за ЕЗЗБС, 
ищецът трябва да обяви дали той или тя 
е сезирал друг съд с молба за ЕЗЗБС или 
за равностойна обезпечителна мярка в 
съответствие с националното 
законодателство срещу същия ответник 



PE483.539v01-00 26/35 PR\892675BG.doc

BG

и дали са насочени към обезпечаване на 
същото вземане. 

и дали са насочени към обезпечаване на 
същото вземане. Когато това е 
уместно, ищецът посочва молбите за 
издаване на ЕЗЗБС, които преди това 
са били отхвърлени.

Or. it

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ищецът трябва да информира съда, 
сезиран с молба за издаване на ЕЗЗБС за 
всяка друга ЕЗЗБС или обезпечителна 
мярка съгласно националното 
законодателство, издадени вследствие 
на молбата, посочена в параграф 1. В 
този случай, съдът или издаващият 
орган може да се въздържи от издаване 
на допълнителна заповед, ако счита, че 
мерките, които вече са предоставени, 
защитават в достатъчна степен 
интересите на ищеца. 

2. Ищецът трябва да информира съда, 
сезиран с молба за издаване на ЕЗЗБС за 
всяка друга ЕЗЗБС или обезпечителна 
мярка съгласно националното 
законодателство, издадени вследствие 
на молбата, посочена в параграф 1. В 
този случай, съдът или издаващият 
орган може да се въздържи от издаване 
на допълнителна заповед, ако счита, че 
мерките, които вече са предоставени, 
защитават в достатъчна степен 
интересите на ищеца. Когато това е 
уместно, ищецът посочва съда, 
сезиран за предишните молби за 
издаване на ЕЗЗБС, които са били 
отхвърлени.

Or. it

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникация и сътрудничество 
между съдилищата

заличава се

1. Когато съдилищата на една 
държава членка са сезирани със молба 
за издаване на ЕЗЗБС, а съдилищата 
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на друга държава-членка са сезирани с 
производство по същество, 
съответните съдилища трябва да си 
сътрудничат с цел осигуряване на 
добра координация между 
производството по същество и 
производството за издаване на ЕЗЗБС. 
2. Съдът, сезиран с молба за издаване 
на ЕЗЗБС, може да поиска 
информация от другия съд, посочен в 
параграф 1, за всички обстоятелства 
от значение за делото или може да 
изиска от ищеца да получи такава 
информация, като например относно 
риска от разпиляване на активите от 
страна на ответника или за всяко 
отхвърляне на подобна мярка от съда, 
сезиран по същество. Такава 
информация може да се търси пряко 
или чрез звената за контакт на 
Европейската съдебна мрежа по 
граждански и търговски дела, 
създадена с Решение 2001/470/ЕО.

Or. it

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато средствата по сметката, 
определени в ЕЗЗБС по смисъла на 
параграф 1, се състоят от финансови 
инструменти, тяхната стойност се 
определя спрямо съответния пазарен 
курс, приложим в деня на 
привеждането ѝ в действие. 

заличава се

Or. it
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато валутата на средствата по 
сметката не е същата като тази, в която е 
издадена ЕЗЗБС, банката трябва да 
преизчисли сумата спрямо обменния
курс за деня на привеждането ѝ в 
действие. 

4. Когато валутата на средствата по 
сметката не е същата като тази, в която е 
издадена ЕЗЗБС, банката трябва да 
преизчисли сумата спрямо 
приложимия обменен курс за деня на 
привеждането ѝ в действие в 
държавата членка, в която се намира 
банковата сметка. 

Or. it

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Банката може да предаде своята 
декларация чрез сигурни електронни 
средства за комуникация. 

3. Банката може да предаде своята 
декларация чрез електронни средства за 
комуникация, стига те да бъдат 
сигурни съгласно членове 16 и 17 от 
Директива 95/46/ЕО. 

Or. it

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЗЗБС обхваща няколко 
сметки, открити от ответника в 
една и съща банка, банката привежда 
в действие заповедта само за сумата, 

1. Банката привежда в действие 
заповедта само за сумата, посочена в 
нея. В случай че ответникът 
притежава няколко сметки в една и 
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посочена в нея. съща банка, последната налага запор 
на сумата в съответствие с 
критериите за коректност и 
добросъвестност, с цел да бъдат 
причинени възможно най-малко вреди 
на ответника.

Or. it

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Една банка има право да иска 
плащане или възстановяване на разходи, 
произтичащи от привеждането в 
действие на ЕЗЗБС, или на заповед в
съответствие с член 17, параграф 4, 
буква а), когато тя има право на 
такова плащане или възстановяване 
на разходите за заповеди с равностоен 
ефект, издадени по силата на 
националното право. 

1. Една банка има право да иска 
плащане или възстановяване на разходи, 
произтичащи от привеждането в 
действие на ЕЗЗБС, или на заповед в 
съответствие с член 17, параграф 5, 
буква а).

Or. it

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки съобщават на 
Комисията в съответствие с член 48, 
дали банките имат право да 
възстановят разходите си и ако това 
е така, размерът на таксата съгласно 
параграф 2.

заличава се

Or. it
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трета страна има правото да повдигне 
възражения срещу ЕЗЗБС пред 
съдилищата на държавата членка на 
произход или по изпълнение, 
доколкото заповедта или нейното 
принудително изпълнение нарушава 
правата на третата страна.

Трета страна има правото да повдигне 
възражения срещу ЕЗЗБС пред 
съдилищата съгласно приложимото 
национално законодателство на 
държавата членка на произход.

Or. it

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Третото лице има право да оспори  
изпълнението на дадена ЕЗЗБС пред 
съдилищата съгласно приложимото 
национално законодателство на 
държавата членка на изпълнение.

Or. it
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Понастоящем на равнището на ЕС съществуват различни инструменти за улесняване на 
събирането на дължимите вземания. Сред тях са: европейската процедура за искове с 
малък материален интерес, процедурата за европейска заповед за плащане и 
европейското изпълнително основание при безспорни вземания. Въпреки че тези 
инструменти правят по-лесно признаването на съдебните решения за събиране на 
трансграничните вземания, остава още много да бъде направено по отношение на 
преходните мерки. 

Смята се, че всяка година около 2,6 % от годишния оборот на европейските 
предприятия се губи поради дължими вземания. Разпокъсаността на националните 
разпоредби във връзка със събирането на вземания дава възможност на длъжника лесно 
да прехвърли парите си от банкова сметка в една държава членка в друга. 

Както е видно от доклада на Европейската комисия1, настоящото положение се 
характеризира с четири основни недостатъка:

 условията за издаване на заповед за запор на банкови сметки значително се 
различават в държавите членки2;

 възможността за получаване на информация относно местонахождението на 
банковата сметка на длъжника не се предвижда в много държави членки;

 разходите за получаване и налагане на запор на банкови сметки в трансгранични 
случаи като правило са по-високи от случаите на национално равнище;

 различията между националните процедури за изпълнение и тяхната 
продължителност е сериозна пречка за длъжниците.

За да се справи с горепосочените проблеми, настоящото предложение за регламент 
въвежда нов правен инструмент с обезпечителен характер, наречен европейска заповед 
за запор на банкови сметки (EЗЗБС), който кредиторът ще може да използва като 
алтернатива на националните процедури. Комисията счита, че използването на 
предложената мярка ще позволи на предприятията да възстановят до 600 милиона евро 
дължими вземания3.

                                               
1 Срв.: Доклад относно предложението за регламент (COM(2011)445, стр. 3).
2 Заповедта за запор не представлява „универсална“ концепция в правната система на Съюза. 
Съществуват, напротив, различни преходни мерки в различните системи — от общи инструменти, като 
съдебни нареждания (Ирландия) или предписания (Дания), до специални инструменти, като например 
Garnishment Order (Малта). В тази връзка, вижте сравнителния анализ на националните процедури за 
издаване на заповед за запор, извършен от CSES в проучване, възложено от Европейската комисия и 
публикувано през 2011 г: „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment 
of Bank Accounts“ („Проучване за оценка на въздействието относно проект за законодателно предложение 
за налагане на запор на банкови сметки"), (стр. 70—85).
3 Срв.: Оценка на въздействието на Комисията към предложението за регламент (стр. 35), достъпна на 
следния електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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2. Позиция на докладчика

2.1. Приложно поле

Докладчикът изразява съгласие с правната съгласуваност, приложена от Комисията 
спрямо изключенията от приложното поле на предложението. Те всъщност 
съответстват, най-общо казано, на предвидените в Регламент Брюксел I, като семейното 
право, социалното право и арбитража.

Докладчикът обаче предлага от приложното поле на предложението да бъдат 
изключени имуществените режими и наследяванията (вж. изменение 8). Според 
докладчика един толкова широк обхват на приложното поле се нуждае от конкретна 
оценка на въздействието. В допълнение, тези области изглежда не попадат сред 
основните цели на предложението, което, както е посочено от Комисията, има за цел да 
улесни „събирането на трансгранични вземания и да бъде подобрена ефективността 
на съдебните решения по граждански и търговски дела, свързани с трансгранични 
спорове4“.

2.2. Определения

С цел определяне на обхвата на регламента, докладчикът счита, че е необходимо да се 
изясни и опрости предложеният текст по отношение на определението за „дела с 
трансгранично значение“. Всъщност е от съществено значение правилното определение 
за понятието „трансграничен спор“. За тази цел докладчикът предлага да се установят 
по-строги критерии за определянето на транснационалното естество на въпроса, чрез 
преместване на доказателствената тежест. Следователно едно дело има трансгранично 
значение, когато местожителството на длъжниците и/или банковите сметки, върху 
които се налага запор със заповедта, се намират в държава членка, различна от тази на 
съда, сезиран с молба за издаване на ЕЗЗБС (вж изменение 9). 

Докладчикът счита за нецелесъобразно в определението за „банкова сметка“ да бъдат 
включени и „финансови инструменти“ така, както са описани в член 4, параграф 1, 
точка 17 от Директива 2004/39/ЕО (вж. изменения 11, 12 и 145). Тези инструменти 
включват, наред с другото, прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния 
пазар, дялове в колективна инвестиционна схема, опционни договори и деривативни 
финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск. Според становището на 
докладчика, превантивното замразяване на финансови инструменти създава рискове, 
различни от замразяването на „класическите“ влогови банкови сметки. В 
действителност стойността на финансовите инструменти се променя поради 
колебанията в пазарните лихвени проценти. Следователно включването на 
финансовите инструменти в обхвата на заповедта би могло да има неблагоприятни 
последици както за длъжника, така и за кредитора. 

                                               
4 Обяснителен меморандум на комисията в предложението COM(2011)445, стр. 4.
5 В съответствие с предложеното изменение се предлага да се заличи параграф 3 на член 26, който 
урежда прилагането на ЕЗЗБС по отношение на финансови инструменти (вж. изменение 48).
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Докладчикът счита, че определението за „иск“, съдържащо се в член 4, параграф 7 на 
предложението, следва да бъде разширено с цел уточняване на неговата същност. За 
тази цел включването на позоваване на изискванията за „ликвидност“ и „изискуемост“ 
позволява да се определи основателността на иска, както и да се избегне 
разминаването в тълкуването на неговото естество, на базата на което се изисква съдът 
да издаде ЕЗЗБС (вж. изменение 15).

Накрая, с цел увеличаване на правната сигурност на текста, докладчикът счита, че е 
целесъобразно да се изясни определението за „банка“, като се направи разграничение 
между кредитните институции и институциите за електронни пари (виж изменение 10).

2.3. Процедура за издаване на ЕЗЗБС

 Процедура ex parte
За да се гарантира максимална ефективност на мярката, в предложението се предвижда 
„ефект на изненадата“ на изпълнителния етап на ЕЗЗБС. Целта е да се попречи на 
длъжника да се оттегли или да прехвърли наличните суми в други банкови сметки, 
намиращи се в държава, различна от тази, в която е образувано производството. За тази 
цел предложението предвижда европейската процедура да бъде достъпна още преди 
получаването на изпълнително основание в държавата членка, в която се намира 
длъжникът6, и заповедта да се издава чрез производство ex parte, т.е. без предварително 
изслушване на длъжника7.

Въпреки че е от съществено значение да се запази ефектът на изненадата чрез 
използването на процедура ex parte за издаване на ЕЗЗБС, докладчикът счита, че 
формулировката на разпоредбата трябва да бъде преразгледана, с оглед на правилния 
баланс между правата на длъжника и на кредитора. В действителност предложението 
изглежда прекалено облагодетелстващо ищеца и не предлага необходимите гаранции за 
смекчаване на потенциално драконовската същност на ЕЗЗБС. 

С оглед на изложения анализ, докладчикът счита, че е желателно да се въведе 
разпоредба, в изключителни и надлежно обосновани случаи, относно правото на 
сезирания правораздавателен орган да призове ответника за допълнителна 
информация8, което да позволи по-точна оценка на основателността на иска (вж. 
изменения 3 и 24).

 Условия за издаване

С цел да се уравновесят правата на длъжника и кредитора, докладчикът счита, че е 
необходимо да се регламентират по-прецизно и по-строго условията за издаване на 
ЕЗЗБС9. В резултат на това промяната, въведена с параграф 1, буква б) определя по-
широкообхватно условие за прилагането на ЕЗЗБС. Съгласно въведеното изменение, 
заповед могат да изискат лицата, които счетат за засегнато, изцяло или частично, 
правото си на вземане (вж. изменения 1 и 20). В същото време формулировката става 
по-строга чрез критерия за „достатъчност“ по отношение на необходимите за 
                                               
6 Член 5 (Приложно поле).
7 Член 10 (Процедура ex parte).
8 Принципът на състезателност е един от основните принципи на правните системи на държавите членки.
9 Вж. член 7 от предложението.
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подкрепата на иска доказателства (вж. изменение 19), както и критериите за 
„конкретност“ и „актуалност“ в случай на нанесени вреди (вж. изменения 1 и 20). 

 Молба за издаване на ЕЗЗБС

Докладчикът предлага да се разшири и уточни информацията, която длъжникът трябва 
да предостави при попълване на молба за издаване на ЕЗЗБС (виж изменения 21, 23, 32, 
33 и 35). По същата логика, едно от следващите изменения въвежда задължението за 
кредитора да приложи към молбата за издаване на ЕЗЗБС декларация, удостоверяваща 
че информацията, предоставена в него, е пълна и достоверна и че всяка умишлено 
невярна и непълна декларация води до правни последици в съответствие със 
законодателството на държавата членка, в която е подадена молбата (вж. изменения 22 
и 34).

 Доказателства

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се установят по-точни и строги критерии за 
допусканите в производството доказателства. В тази връзка докладчикът не смята за 
целесъобразно използването на писмени показания на свидетели или експерти. 
Националните разпоредби относно определението за „експерт“ се различават в 
отделните национални правни системи и създават сериозна опасност от измами с 
доказателства. Поради тази причина докладчикът предлага да се регламентират 
методите за събиране на доказателства в съответствие с националното законодателство 
(вж. изменение 25) и да се заличи от текста възможността за използване на показания 
на вещи лица (вж. изменения 25 и 26).

 Отговорности на кредитора

С цел насърчаване на „отговорното“ използване на процедурата, докладчикът счита, че 
е необходимо кредиторът да носи отговорност спрямо ответника за всички вреди, 
причинени от издаването на ЕЗЗБС, ако тя бъде отменена или изменена, ако нейното 
изпълнение бъде прекратено или в случай че в хода на производството по същество тя 
се счете за неоснователна. (вж. изменения 5 и 29). По същия начин докладчикът 
предлага да се направи задължително внасянето на парична гаранция или на 
достатъчно обезпечение от страна на кредитора, което да покрие евентуалните вреди, 
понесени от длъжника в резултат на изпълнението на отменена впоследствие ЕЗЗБС 
(вж. изменения 4, 27 и 28). 

2.4. Информация относно банковата сметка и разходите по процедурата

В тази връзка докладчикът счита, че данните, посочени в точки iii) и iv) на член 16 от 
предложението, т.е. датата на раждане, номера на документа за самоличност, номера на
паспорта или номера на вписване в търговския регистър за юридическите лица, следва 
да бъдат винаги съобщавани, с оглед на това да се повиши равнището на 
информираност, необходимо за идентифициране на сметката на длъжника, като по този 
начин се повиши равнището на защита на правата на последния (вж. изменения 36, 37, 
38 и 39). Освен това подобна разпоредба би позволила по-бърза и надеждна 
идентификация на сметката на длъжника. 
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По отношение на разпоредбите, посочени в член 17 от предложението, в съответствие 
със становището, изразено от Европейския надзорен орган по защита на данните10, и с 
цел да се избегне разпространяването на информация, която няма връзка или не е от 
значение за производството, като например разкриването на банкови тайни, 
докладчикът предлага да бъдат ограничени искането и получаването на информация за 
банковата сметка на ответника до реално необходимата за идентификацията на 
ответника и неговите сметки (вж. изменения 40 и 50), както и да бъде уточнена 
изискваната информация (вж. изменение 41). В същото време докладчикът счита, че е 
целесъобразно да се предвиди, като част от методите за получаване на информация, 
които са на разположение на компетентните органи, възможността ответникът да бъде 
задължен да разкрие местонахождението на сметката, като същевременно му се 
забрани да се разпорежда с нея, да тегли или да прехвърля средства от нея до стойност, 
равна на сумата, която е предмет на ЕЗЗБС (вж. изменения 6 и 44).

Предложението на Комисията предвижда заплащането или възстановяването на 
разходите, извършени от банките по прилагането на ЕЗЗБС, да се урежда съгласно 
разпоредбите на националното законодателство (член 30, параграф 1). Предвид 
различията в отделните национални правни системи, подобно предвиждане е вероятно 
да доведе до дискриминация спрямо кредитни институции, за които не е предвидено 
въпросното обезщетение. Безспорно е, че предложената процедура включва 
използването на човешки и икономически ресурси и нейната тежест не може да бъде 
пренебрегната с оглед на факта, че се преследва не обществен, а частен интерес. 
Поради това докладчикът счита за необходимо в член 30 да бъдат посочени изрични и 
хармонизирани разпоредби относно плащането на разходите, направени от банките по 
време на изпълнението на ЕЗЗБС (вж. изменение 52).

                                               
10 Срв.: Становище на Европейския надзорен орган; Официален вестник на Европейския съюз, С 373/4 
(21.12.2011 г.).


