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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2011)0445),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 σημεία α), ε) 
και στ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η 
Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0211/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της 
διαταγής διατήρησης λογαριασμού πρέπει 
να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος που 
έχει ο πιστωτής να εξασφαλίσει την 
έκδοση διαταγής όταν απαιτείται και του 
συμφέροντος που έχει ο οφειλέτης να 
αποτρέψει την κατάχρηση της διαταγής. 

(12) Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της 
διαταγής διατήρησης λογαριασμού πρέπει 
να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος που 
έχει ο πιστωτής να εξασφαλίσει την 
έκδοση διαταγής όταν απαιτείται και του 
συμφέροντος που έχει ο οφειλέτης να 
αποτρέψει την κατάχρηση της διαταγής. 
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Κατά συνέπεια, πριν από την έκδοση 
δικαστικής απόφασης που θα είναι 
εκτελεστή στο κράτος μέλος όπου 
βρίσκεται ο λογαριασμός, το δικαστήριο 
πρέπει να βεβαιώνεται ότι η αξίωση του 
πιστωτή έναντι του οφειλέτη είναι κατά τα 
φαινόμενα βάσιμη και ότι, χωρίς τη 
διαταγή, η μεταγενέστερη εκτέλεση της 
μελλοντικής του απόφασης είναι πιθανόν 
να καταστεί αδύνατη ή πολύ πιο δυσχερής.

Κατά συνέπεια, πριν από την έκδοση 
δικαστικής απόφασης που θα είναι 
εκτελεστή στο κράτος μέλος όπου 
βρίσκεται ο λογαριασμός, το δικαστήριο 
πρέπει να βεβαιώνεται ότι η αξίωση του 
πιστωτή είναι νόμιμη και ότι, χωρίς τη 
διαταγή, συντρέχει πραγματικός και 
σαφής κίνδυνος να θιγεί, έστω και 
μερικώς μόνο, η αξίωση του πιστωτή και 
η μεταγενέστερη εκτέλεση της 
μελλοντικής του απόφασης είναι πιθανόν 
να καταστεί αδύνατη ή πολύ πιο δυσχερής. 
Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο ο 
πιστωτής να παρουσιάσει επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία που να 
υποστηρίζονται από σχετικά πραγματικά 
περιστατικά, τα οποία να αποδεικνύουν 
στη δικαστική αρχή ότι η αξίωσή του 
είναι βάσιμη.

Or. it

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο 
αιφνιδιαστικός χαρακτήρας της διαταγής 
διατήρησης λογαριασμού, ο οφειλέτης δεν 
πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με την 
αίτηση, να παραστεί σε ακρόαση πριν από 
την έκδοσή της ή να ενημερωθεί σχετικά 
με τη διαταγή πριν από την εκτέλεσή της 
από την τράπεζα. Ο οφειλέτης θα πρέπει, 
ωστόσο, να δύναται να προσβάλει τη 
διαταγή αμέσως μετά την εφαρμογή της. 

(13) Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο 
αιφνιδιαστικός χαρακτήρας της διαταγής 
διατήρησης λογαριασμού, είναι 
προτιμότερο ο οφειλέτης να μην
ενημερωθεί σχετικά με την αίτηση, να μην 
παραστεί σε ακρόαση πριν από την έκδοσή 
της ή να μην ενημερωθεί σχετικά με τη 
διαταγή πριν από την εκτέλεσή της από την 
τράπεζα. Ο οφειλέτης θα πρέπει, ωστόσο, 
να δύναται να προσβάλει τη διαταγή 
αμέσως μετά την εφαρμογή της.

Or. it
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η δικαστική 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
έκδοσης διαταγής διατήρησης 
λογαριασμού θα έχει δυνατότητα 
ακρόασης του οφειλέτη, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο για τη λήψη της τελικής 
απόφασης. Προκειμένου να διαφυλαχθεί 
ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας της 
διαταγής, πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα περιορισμού της ακρόασης 
του οφειλέτη από τη δικαστική αρχή σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις.

Or. it

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ικανοποιητικά μέτρα 
διασφάλισης έναντι της κατάχρησης της 
διαταγής. Συγκεκριμένα, εκτός εάν ο 
πιστωτής διαθέτει ήδη δικαστική απόφαση 
εκτελεστή στο κράτος μέλος εκτέλεσης, το 
δικαστήριο θα πρέπει να δύναται να 
υποχρεώνει τον πιστωτή να παρέχει 
εγγυήσεις για τη διασφάλιση της παροχής 
αποζημίωσης στον οφειλέτη έναντι 
οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί ως 
αποτέλεσμα αβάσιμης διαταγής. Οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πιστωτής 
θα υποχρεούται να αποζημιώνει τον 
οφειλέτη για την εν λόγω ζημία είναι 

(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει ικανοποιητικά μέτρα 
διασφάλισης έναντι της κατάχρησης της 
διαταγής. Συγκεκριμένα, εκτός εάν ο 
πιστωτής διαθέτει ήδη δικαστική απόφαση 
εκτελεστή στο κράτος μέλος εκτέλεσης, το 
δικαστήριο θα πρέπει να δύναται να 
υποχρεώνει τον πιστωτή να παρέχει 
εγγυήσεις για τη διασφάλιση της παροχής 
αποζημίωσης στον οφειλέτη έναντι 
οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί ως 
αποτέλεσμα αβάσιμης διαταγής. 
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σκόπιμο να διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία. Εάν η νομοθεσία ενός 
κράτους μέλους δεν προβλέπει εκ του 
νόμου ευθύνη του ενάγοντος, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει 
την προσφυγή σε μέτρα που παράγουν 
ισοδύναμα αποτελέσματα, όπως η 
υποχρέωση του ενάγοντος για καταβολή 
αποζημίωσης για τυχόν ζημίες.

Or. it

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Είναι απαραίτητο ο παρών 
κανονισμός να προβλέπει ευθύνη του 
ενάγοντος έναντι του εναγόμενου για 
τυχόν ζημίες που υπέστη ο τελευταίος ως 
αποτέλεσμα διαδικασιών που στη 
συνέχεια αποδεικνύονται αβάσιμες. Οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πιστωτής 
θα υποχρεούται να αποζημιώνει τον 
οφειλέτη για την εν λόγω ζημία είναι 
σκόπιμο να διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία. Η αποζημίωση της εν λόγω 
ζημίας οφείλει να συμπεριλαμβάνει, 
τουλάχιστον, την απώλεια εσόδων καθώς 
και τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Or. it
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι σήμερα οι πιστωτές 
αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες στη 
λήψη πληροφοριών για τους οφειλέτες από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, ο κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό που θα 
επιτρέπει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους εκτέλεσης να συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του οφειλέτη, είτε 
υποχρεώνοντας τις τράπεζες να
γνωστοποιούν πού τηρεί τους 
λογαριασμούς του ο οφειλέτης στο εν 
λόγω κράτος μέλος είτε παραχωρώντας 
πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούνται 
σε μητρώα ή αλλού από δημόσιες αρχές ή 
διοικήσεις. 

(16) Δεδομένου ότι σήμερα οι πιστωτές 
αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες στη 
λήψη πληροφοριών για τους οφειλέτες από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, ο κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό που θα 
επιτρέπει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους εκτέλεσης να συλλέγει τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
ταυτοποίηση των τραπεζικών 
λογαριασμών του οφειλέτη. Ο μηχανισμός 
αυτός διατίθεται από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,
προκειμένου οι τράπεζες να γνωστοποιούν 
πού τηρεί τους λογαριασμούς του ο 
οφειλέτης στο εν λόγω κράτος μέλος είτε 
παραχωρώντας πρόσβαση σε πληροφορίες 
που τηρούνται σε μητρώα ή αλλού από 
δημόσιες αρχές ή διοικήσεις είτε 
υποχρεώνοντας τον οφειλέτη να 
αποκαλύψει πού διατηρεί τον 
λογαριασμό, παράλληλα με την 
απαγόρευση να διαθέσει, να αποσύρει ή 
να μεταφέρει χρήματα που διατηρεί σε 
αυτόν ίσης αξίας με την αξία του ποσού 
που οφείλει σύμφωνα με τη διαταγή 
διατήρησης λογαριασμού.

Or. it

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΕΔΔΛ είναι στη διάθεση του πιστωτή 
ως εναλλακτική δυνατότητα στα 

2. Η ΕΔΔΛ είναι στη διάθεση του πιστωτή 
ως εναλλακτική δυνατότητα στα
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υφιστάμενα ασφαλιστικά μέτρα των 
κρατών μελών.

υφιστάμενα ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Or. it

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές 
σχέσεις των συζύγων, τις συνέπειες των 
καταχωρημένων συμβιώσεων ή 
κληρονομική διαδοχή, όταν εφαρμόζεται 
η ενωσιακή νομοθεσία για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και 
την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων στις εν λόγω υποθέσεις. 

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια υπόθεση θεωρείται ότι 
έχει διασυνοριακές επιπτώσεις εκτός εάν 
το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η 
αίτηση ΕΔΔΛ, όλοι οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί που επιδιώκεται να 
δεσμευθούν με τη διαταγή και οι διάδικοι 
βρίσκονται ή κατοικούν στο ίδιο κράτος 
μέλος.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια υπόθεση θεωρείται ότι 
έχει διασυνοριακές επιπτώσεις στην 
περίπτωση που ο οφειλέτης κατοικεί 
και/ή ο τραπεζικός λογαριασμός ή 
λογαριασμοί επί των οποίων εκδίδεται η 
διαταγή διατήρησης λογαριασμού 
βρίσκονται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο της δικαστικής αρχής που έχει 
επιληφθεί της έκδοσης της ΕΔΔΛ. 

Or. it
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως «τράπεζα» νοείται μια επιχείρηση η 
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται 
στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό 
και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο 
λογαριασμό·

2. ως «τράπεζα» νοείται α) ένα πιστωτικό 
ίδρυμα δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση)1· 
β) ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος 
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, 
άσκηση και προληπτική εποπτεία της 
δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού 
χρήματος2· 
________
1ΕΕ L 177, 30.6.2006, σ.1·
2ΕΕ L 267, 10.10.2009, σ.7· 

Or. it

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «χρηματοπιστωτικό μέσο» νοείται 
οποιοδήποτε από τα κατωτέρω στοιχεία: 
ένα χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 
σημείο 17 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

διαγράφεται
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Συμβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. ως «πόροι» νοούνται τα μετρητά ή τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

5. ως «πόροι» νοούνται τα μετρητά·

Or. it

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τραπεζικό λογαριασμό που περιέχει 
μετρητά, το κράτος μέλος που αναφέρεται 
στον διεθνή αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού (IBAN)·

α) το κράτος μέλος που αναφέρεται στον 
διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN)·

Or. it

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τραπεζικό λογαριασμό που περιέχει 
χρηματοπιστωτικά μέσα, το κράτος 
μέλος όπου έχει τη συνήθη διαμονή της η 
τράπεζα στην οποία τηρείται ο 
λογαριασμός, όπως ορίζεται σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. "αξίωση": ως «αξίωση» νοείται η 
υφιστάμενη αξίωση πληρωμής ενός 
καθορισμένου ή προσδιορίσιμου 
χρηματικού ποσού·

7. «αξίωση»: ως «αξίωση» νοείται η 
υφιστάμενη ρευστοποιήσιμη και απαιτητή 
αξίωση πληρωμής ενός καθορισμένου ή 
προσδιορίσιμου χρηματικού ποσού·

Or. it

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΔΔΛ εκδίδεται από δικαστήριο. διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δικαιοδοσία έκδοσης της ΕΔΔΛ έχουν 
τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου κινείται η διαδικασία 
επί της ουσίας της υπόθεσης σύμφωνα με 

2. Δικαιοδοσία έκδοσης της ΕΔΔΛ έχουν 
τα δικαστήρια του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου κινείται η διαδικασία 
επί της ουσίας της υπόθεσης σύμφωνα με 



PE483.539v01-00 14/35 PR\892675EL.doc

EL

τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
δικαιοδοσίας. Σε περιπτώσεις που 
περισσότερα του ενός δικαστήρια έχουν 
δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης, 
δικαιοδοσία για την έκδοση της διαταγής 
έχει το δικαστήριο του κράτους μέλους 
ενώπιον του οποίου ο ενάγων κίνησε ή 
σκοπεύει να κινήσει διαδικασία επί της 
ουσίας.

τους εφαρμοστέους κανόνες περί 
δικαιοδοσίας.

Or. it

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 
και 3 σχετικά με την έκδοση ΕΔΔΛ σε 
περίπτωση που η αξίωση προκύπτει από 
συμβατική υποχρέωση του οφειλέτη, υπό 
την ιδιότητά του ως καταναλωτή, για 
σκοπούς που δεν είναι εμπορικοί ούτε 
εμπίπτουν στην επαγγελματική του 
δραστηριότητα, αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους όπου 
διαμένει ο οφειλέτης.

Or. it

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΔΔΛ εκδίδεται για το ποσό για το 
οποίο ζητείται ή για μέρος αυτού αν ο 
ενάγων παρουσιάσει σχετικά πραγματικά 
περιστατικά, τα οποία επιβεβαιώνονται 
σε εύλογο βαθμό από αποδεικτικά 

1. Η ΕΔΔΛ εκδίδεται για το ποσό για το 
οποίο ζητείται ή για μέρος αυτού αν ο 
ενάγων παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για να πείσει το δικαστήριο ότι 
ισχύουν αμφότερα τα εξής: 
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στοιχεία, για να πείσει το δικαστήριο ότι 
ισχύουν αμφότερα τα εξής: 

Or. it

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι χωρίς την έκδοση της διαταγής, η 
επακόλουθη εκτέλεση ενός υφιστάμενου ή 
μελλοντικού τίτλου κατά του εναγομένου 
ενδέχεται να παρεμποδιστεί ή να 
καταστεί πολύ πιο δυσχερής, μεταξύ 
άλλων επειδή υπάρχει πραγματικός 
κίνδυνος ο εναγόμενος να απομακρύνει, 
διαθέσει ή αποκρύψει περιουσιακά 
στοιχεία που τηρεί στον τραπεζικό 
λογαριασμό ή λογαριασμούς προς 
διατήρηση. 

β) ότι συντρέχει πραγματικός και σαφής 
κίνδυνος, χωρίς την έκδοση της διαταγής, 
να θιγεί, ολικώς ή μερικώς, η απαίτηση 
του πιστωτή. 

Or. it

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του εναγομένου και, αν συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του·

β) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την 
ημερομηνία γέννησης και τα στοιχεία ή 
το νούμερο του διαβατηρίου του 
εναγομένου και, αν συντρέχει περίπτωση, 
του εκπροσώπου του·

Or. it
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δήλωση που αναφέρει ότι οι 
πληροφορίες που παρέχει ο ενάγων στην 
αίτηση ΕΔΔΛ είναι αληθείς και πλήρεις 
και ότι γνωρίζει τις νομικές επιπτώσεις 
που ορίζει ο νόμος του κράτους μέλους 
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, σε 
περίπτωση σκοπίμως ψευδών και 
ελλιπών δηλώσεων.

Or. it

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

4. Η αίτηση και, όπου απαιτείται, τα 
σχετικά έγγραφα, υποβάλλονται μέσω 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

Or. it

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το 
δικαστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί η 
αίτηση για ΕΔΔΛ μπορεί να ζητήσει 
ακρόαση του εναγόμενου εφόσον το 
θεωρήσει σκόπιμο για την έκδοση τελικής 
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απόφασης.

Or. it

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν το αρμόδιο δικαστήριο θεωρεί ότι 
δεν δύναται να εκδώσει την ΕΔΔΛ χωρίς 
περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, δύναται 
να δεχτεί τα εν λόγω αποδεικτικά 
στοιχεία μέσω γραπτών καταθέσεων 
μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων. 

1. Το δικαστήριο καταφεύγει στην πλέον 
κατάλληλη μέθοδο για τη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων δυνάμει του 
εθνικού δικαίου. 

Or. it

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δικαστήριο δέχεται προφορικές 
καταθέσεις μόνον εφόσον το ίδιο το κρίνει 
αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο ενάγων, 
κάποιος μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας 
δεν κατοικεί στον ίδιο τόπο όπου 
βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο, το 
δικαστήριο δέχεται αποδεικτικά στοιχεία
μέσω εικονοδιάσκεψης ή άλλων 
τεχνολογιών επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει 
σχετική δυνατότητα.

2. Το δικαστήριο δέχεται προφορικές 
καταθέσεις μόνον εφόσον το ίδιο το κρίνει 
αναγκαίο, μεταξύ άλλων και μέσω 
εικονοδιάσκεψης ή άλλων τεχνολογιών 
επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει σχετική 
δυνατότητα.

Or. it
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση ΕΔΔΛ, το 
δικαστήριο δύναται να ζητήσει από τον 
ενάγοντα την παροχή κατάθεσης εγγύησης 
ή ισοδύναμης εξασφάλισης με στόχο τη 
διασφάλιση αποζημίωσης έναντι 
οποιασδήποτε ζημίας υποστεί ο 
εναγόμενος, στον βαθμό που ο ενάγων 
είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση της εν 
λόγω ζημίας δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Πριν από την έκδοση ΕΔΔΛ, το 
δικαστήριο ζητά από τον ενάγοντα την 
παροχή κατάθεσης εγγύησης ή επαρκούς
εξασφάλισης με στόχο τη διασφάλιση 
αποζημίωσης έναντι οποιασδήποτε ζημίας 
υποστεί ο εναγόμενος, στον βαθμό που ο 
ενάγων είναι υπεύθυνος για την 
αποζημίωση της εν λόγω ζημίας δυνάμει 
του άρθρου 12α.

Or. it

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να 
εξαιρέσει τον ενάγοντα από την καταβολή 
εγγύησης ή εξασφάλισης σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο, σε περιπτώσεις όπου 
θεωρεί περιττό το μέτρο, λαμβάνοντας 
κυρίως υπόψη την οικονομική 
κατάσταση του πιστωτή.

Or. it
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Ευθύνη του ενάγοντα
1. Ο ενάγων είναι υπεύθυνος έναντι του 
εναγόμενου για οποιαδήποτε ζημία 
προκληθεί από την ΕΔΔΛ εάν ανακληθεί 
ή τροποποιηθεί η έκδοση διαταγής, εάν 
διακοπεί η εκτέλεση της ΕΔΔΛ ή σε 
περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας επί της ουσίας, η αίτηση 
αναθεώρησης κριθεί αβάσιμη.
2. Το δικαστήριο του κράτους μέλους στο 
οποίο αναιρέθηκε ή τροποποιήθηκε η 
ΕΔΔΛ είναι υπεύθυνο για τον 
προσδιορισμό της ζημίας, όπως ορίζει η 
παράγραφος 1.

Or. it

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2, όταν ο ενάγων 
έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση ή 
δικαστικό συμβιβασμό, ο ίδιος δύναται 
να ζητήσει από το δικαστήριο που 
εξέδωσε την απόφαση ή τον συμβιβασμό 
να εκδώσει επίσης ΕΔΔΛ.

1. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2, το δικαστήριο που 
εξέδωσε την απόφαση ή τον συμβιβασμό 
είναι αρμόδιο για την έκδοση ΕΔΔΛ.

Or. it
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που ο ενάγων έχει 
εξασφαλίσει δημόσιο έγγραφο, ο ίδιος 
δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή 
στο κράτος μέλος όπου συντάχθηκε το 
δημόσιο έγγραφο και η οποία έχει οριστεί 
για το σκοπό αυτό από κάθε κράτος 
μέλος να εκδώσει επίσης ΕΔΔΛ.

2. Σε περίπτωση που ο ενάγων έχει 
εξασφαλίσει δημόσιο έγγραφο, η αρμόδια 
αρχή στο κράτος μέλος όπου συντάχθηκε 
το δημόσιο έγγραφο είναι αρμόδια να 
εκδώσει ΕΔΔΛ για την αξίωση που 
ορίζεται στο δημόσιο έγγραφο.

Or. it

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του εναγομένου και, αν συντρέχει 
περίπτωση, του εκπροσώπου του·

β) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την 
ημερομηνία γέννησης και τα στοιχεία ή 
τον αριθμό του διαβατηρίου του 
εναγομένου και, αν συντρέχει περίπτωση, 
του εκπροσώπου του·

Or. it

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τον 
λογαριασμό ή τους λογαριασμούς 
σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός εάν έχει 
υποβληθεί αίτημα συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με το λογαριασμό σύμφωνα με το 

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τον 
λογαριασμό ή τους λογαριασμούς 
σύμφωνα με το άρθρο 16, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και 
της διεύθυνσης της τράπεζας στην οποία 
διατηρεί έναν ή περισσότερους 
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άρθρο 17· λογαριασμούς ο οφειλέτης, εκτός εάν έχει 
υποβληθεί αίτημα συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με το λογαριασμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17·

Or. it

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) δήλωση που αναφέρει ότι οι 
πληροφορίες που παρέχει ο ενάγων στην 
αίτηση ΕΔΔΛ είναι αληθείς και πλήρεις 
και ότι γνωρίζει τις νομικές επιπτώσεις 
που ορίζει ο νόμος του κράτους μέλους 
στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, σε 
περίπτωση σκοπίμως ψευδών και 
ελλιπών δηλώσεων·

Or. it

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

3. Η αίτηση και, όπου απαιτείται, τα 
σχετικά έγγραφα, υποβάλλονται μέσω 
οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων.

Or. it
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πλήρες ονοματεπώνυμο του 
εναγομένου,

α) εάν ο εναγόμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο, το πλήρες ονοματεπώνυμό του, 
την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό της 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του,

Or. it

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εάν ο εναγόμενος είναι νομικό 
πρόσωπο, τον αριθμό μητρώου τού εν 
λόγω νομικού προσώπου,

Or. it

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) εάν ο εναγόμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο, την ημερομηνία γέννησης ή τον 
αριθμό της ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου του, ή

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο γ- σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) Εάν ο εναγόμενος είναι νομικό 
πρόσωπο, τον αριθμό μητρώου του εν 
λόγω νομικού προσώπου.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ο ενάγων δεν διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες του 
λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 16, ο 
ίδιος δύναται να ζητήσει από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες. Το εν 
λόγω αίτημα υποβάλλεται στο πλαίσιο της 
αίτησης ΕΔΔΛ.

1. Αν ο ενάγων δεν διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες του 
λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 16, ο 
ίδιος δύναται να ζητήσει από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης να 
συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες για 
την ταυτοποίηση του τραπεζικού 
λογαριασμού ή των τραπεζικών 
λογαριασμών του οφειλέτη. Το εν λόγω 
αίτημα υποβάλλεται στο πλαίσιο της 
αίτησης ΕΔΔΛ.

Or. it

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο ενάγων 
σχετικά με τον εναγόμενο και τους 

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο ενάγων 
σχετικά με τον εναγόμενο και τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του. Ο ενάγων 
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τραπεζικούς λογαριασμούς του. επισημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο 
διατηρεί ο οφειλέτης τον τραπεζικό 
λογαριασμό ή τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς για τους οποίους έχει 
ζητηθεί έκδοση διαταγής διατήρησης, 
παρέχοντας επαρκείς λόγους που να 
δικαιολογούν το εν λόγω αίτημα.

Or. it

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι μέθοδοι για τη συλλογή 
πληροφοριών βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας προς υποβολή στην Επιτροπή 
δυνάμει του άρθρου 48 επιλέγονται 
μεταξύ των κατωτέρω:

5. Προκειμένου να γίνει συλλογή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του τραπεζικού 
λογαριασμού ή των τραπεζικών 
λογαριασμών του πιστωτή, τα κράτη 
μέλη διαθέτουν, βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας, έναν από τους κατωτέρω
τρόπους:

Or. it

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δυνατότητα να υποχρεώνονται όλες οι 
τράπεζες της επικράτειας ενός κράτους 
μέλους να γνωστοποιήσουν αν ο 
εναγόμενος τηρεί λογαριασμό σε αυτές. 

α) υποχρέωση όλων των τραπεζών της 
επικράτειας ενός κράτους μέλους να 
γνωστοποιήσουν αν ο εναγόμενος τηρεί 
λογαριασμό σε αυτές. 

Or. it
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δυνατότητα υποχρέωσης του 
εναγόμενου να αποκαλύψει πού διατηρεί 
τον λογαριασμό, παράλληλα με την 
απαγόρευση να διαθέσει, να αποσύρει ή 
να μεταφέρει τα χρήματα που διατηρεί σε 
αυτόν για ποσό ίσο με την αξία του 
οφειλόμενου ποσού που αποτελεί 
αντικείμενο της ΕΔΔΛ·

Or. it

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ενάγων, όταν υποβάλει αίτηση ΕΔΔΛ, 
οφείλει να γνωστοποιεί εάν έχει υποβάλει 
σε άλλο δικαστήριο αίτηση έκδοσης ΕΔΔΛ 
ή αντίστοιχου ασφαλιστικού μέτρου 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, η οποία 
στρέφεται κατά του ίδιου εναγομένου και 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της ίδιας 
αξίωσης.

1. Ο ενάγων, όταν υποβάλει αίτηση ΕΔΔΛ, 
οφείλει να γνωστοποιεί εάν έχει υποβάλει 
σε άλλο δικαστήριο αίτηση έκδοσης ΕΔΔΛ 
ή αντίστοιχου ασφαλιστικού μέτρου 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, η οποία 
στρέφεται κατά του ίδιου εναγομένου και 
αποβλέπει στην εξασφάλιση της ίδιας 
αξίωσης. Ο ενάγων δηλώνει, κατά 
περίπτωση, τις αιτήσεις έκδοσης ΕΔΔΛ 
που έχουν προηγουμένως απορριφθεί.

Or. it

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ενάγων τηρεί ενήμερο το δικαστήριο 2. Ο ενάγων τηρεί ενήμερο το δικαστήριο 
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στο οποίο υπέβαλε την αίτησης ΕΔΔΛ 
σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ΕΔΔΛ ή 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο δυνάμει 
εθνικής νομοθεσίας που εκδίδεται βάσει 
της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Σε αυτή την περίπτωση, το 
δικαστήριο ή η αρχή έκδοσης δύναται να 
μην εκδώσει πρόσθετη διαταγή εάν 
θεωρήσει ότι τα μέτρα που έχουν ήδη 
χορηγηθεί προστατεύουν επαρκώς τα 
συμφέροντα του ενάγοντος. 

στο οποίο υπέβαλε την αίτησης ΕΔΔΛ 
σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ΕΔΔΛ ή 
οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο δυνάμει 
εθνικής νομοθεσίας που εκδίδεται βάσει 
της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Σε αυτή την περίπτωση, το 
δικαστήριο ή η αρχή έκδοσης δύναται να 
μην εκδώσει πρόσθετη διαταγή εάν 
θεωρήσει ότι τα μέτρα που έχουν ήδη 
χορηγηθεί προστατεύουν επαρκώς τα 
συμφέροντα του ενάγοντος. Ο ενάγων 
τηρεί ενήμερο, κατά περίπτωση, το 
δικαστήριο, σχετικά με προηγούμενες 
αιτήσεις έκδοσης ΕΔΔΛ που έχουν 
απορριφθεί.

Or. it

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 
δικαστηρίων

διαγράφεται

1. Αν στα δικαστήρια ενός κράτους 
μέλους υποβληθεί αίτηση ΕΔΔΛ και τα 
δικαστήρια άλλου κράτους μέλους έχουν 
επιληφθεί της διαδικασίας επί της ουσίας, 
τα οικεία δικαστήρια συνεργάζονται 
προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος 
συντονισμός μεταξύ της διαδικασίας επί 
της ουσίας και της διαδικασίας που 
αφορά την ΕΔΔΛ. 
2. Το δικαστήριο στο οποίο έχει 
υποβληθεί αίτηση ΕΔΔΛ δύναται να ζητά 
πληροφορίες από το έτερο δικαστήριο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
σχετικά με όλες τις κρίσιμες περιστάσεις 
της υπόθεσης ή να ζητά από τον ενάγοντα 
να συλλέξει τις εν λόγω πληροφορίες, 
όπως για παράδειγμα για το εάν υπάρχει 
κίνδυνος εξαφάνισης των περιουσιακών 
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στοιχείων του εναγομένου ή για το κατά 
πόσον το δικαστήριο που έχει επιληφθεί 
της διαδικασίας επί της ουσίας έχει ήδη 
απορρίψει αίτημα για τη λήψη ανάλογου 
μέτρου. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν 
να ζητούνται απευθείας ή μέσω των 
σημείων επαφής του ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου για αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, το οποίο έχει 
συγκροτηθεί βάσει της απόφασης 
2001/470/ΕΚ.

Or. it

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια του 
λογαριασμού που αναφέρονται στη 
διαταγή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά μέσα, 
η αξία τους καθορίζεται σύμφωνα με τη 
σχετική τιμή της αγοράς που ισχύει κατά 
την ημερομηνία εφαρμογής. 

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που το νόμισμα των 
κεφαλαίων που τηρούνται στον 
λογαριασμό δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα 
στο οποίο εκδόθηκε η ΕΚΚΛ, η τράπεζα 
μετατρέπει το ποσό σύμφωνα με την 
επίσημη ισοτιμία την ημέρα της 

4. Σε περίπτωση που το νόμισμα των 
κεφαλαίων που τηρούνται στον 
λογαριασμό δεν είναι το ίδιο με το νόμισμα 
στο οποίο εκδόθηκε η ΕΚΚΛ, η τράπεζα 
μετατρέπει το ποσό σύμφωνα με την 
επίσημη ισοτιμία του κράτους μέλους στο 
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εφαρμογής. οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός την ημέρα 
της εφαρμογής. 

Or. it

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η τράπεζα δύναται να διαβιβάσει τη 
δήλωσή της με τη χρήση ασφαλών
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. 

3. Η τράπεζα δύναται να διαβιβάσει τη 
δήλωσή της με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας εφόσον είναι ασφαλή 
δυνάμει των άρθρων 16 και 17 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. it

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν η ΕΔΔΛ καλύπτει περισσότερους 
από έναν λογαριασμούς του εναγομένου 
που τηρούνται στην ίδια τράπεζα, η
τράπεζα εφαρμόζει τη διαταγή μόνον έως 
το ύψος του ποσού που ορίζεται στη 
διαταγή. 

1. Η τράπεζα εφαρμόζει τη διαταγή μόνον 
έως το ύψος του ποσού που ορίζεται στη 
διαταγή. Εάν ο εναγόμενος διατηρεί 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς 
στην ίδια τράπεζα, η τελευταία προχωρεί 
στη δέσμευση του ποσού σύμφωνα με τα 
κριτήρια της αγαστής συνεργασίας και 
της καλής πίστης, προκειμένου ο 
εναγόμενος να υποστεί τη μικρότερη 
δυνατή ζημία.

Or. it
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια τράπεζα δικαιούται να ζητήσει την 
πληρωμή ή επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησε λόγω της εφαρμογής της 
ΕΔΔΛ ή μιας διαταγής σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α) αν 
δικαιούται την εν λόγω πληρωμή ή 
επιστροφή για διαταγές που παράγουν 
ισοδύναμα αποτελέσματα και εκδίδονται 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

1. Μια τράπεζα δικαιούται να ζητήσει την 
πληρωμή ή επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησε λόγω της εφαρμογής της 
ΕΔΔΛ ή μιας διαταγής σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 5 στοιχείο α).

Or. it

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 48 
σχετικά με το αν οι τράπεζες δικαιούνται 
την επιστροφή των δαπανών τους και εάν 
ναι, το ύψος της αμοιβής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιοσδήποτε τρίτος δικαιούται να εγείρει 
ενστάσεις κατά της ΕΔΔΛ ενώπιον των 
δικαστηρίων του κράτους μέλους 

Οποιοσδήποτε τρίτος δικαιούται να εγείρει 
ενστάσεις κατά της ΕΔΔΛ ενώπιον των 
δικαστηρίων δυνάμει του εθνικού δικαίου 
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προέλευσης ή εκτέλεσης εφόσον η 
διαταγή ή η εκτέλεσή της θίγει τα 
δικαιώματά του.

του κράτους μέλους προέλευσης.

Or. it

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιοσδήποτε τρίτος δικαιούται να 
εγείρει ενστάσεις κατά της ΕΔΔΛ ενώπιον 
των δικαστηρίων δυνάμει του εθνικού 
δικαίου του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Or. it
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφορα μέσα σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της ανάκτησης 
ανεξόφλητων χρεών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η ευρωπαϊκή διαδικασία 
μικροδιαφορών, η ευρωπαϊκή διαδικασία διαταγής πληρωμής και ο ευρωπαϊκός εκτελεστός 
τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα μέσα αυτά διευκολύνουν 
την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την ανάκτηση διασυνοριακών 
οφειλών, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα. 

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι περίπου το 2,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών των ευρωπαϊκών 
εταιρειών χάνεται ετησίως σε ανεξόφλητα χρέη. Ο κατακερματισμός των εθνικών διατάξεων 
στο θέμα της είσπραξης οφειλών επιτρέπει στον οφειλέτη να μετακινεί εύκολα τα χρήματά 
του από έναν τραπεζικό λογαριασμό κράτους μέλους σε άλλον. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, η τρέχουσα κατάσταση 
χαρακτηρίζεται από τέσσερις δυσκολίες:

 οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγών διατήρησης περιουσιακών στοιχείων σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών2·

 σε πολλά κράτη μέλη δεν προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικά 
με το πού διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ο οφειλέτης·

 το κόστος έκδοσης και εκτέλεσης μιας διαταγής διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού 
σε διασυνοριακές περιπτώσεις είναι συνήθως υψηλότερο από ό,τι σε εγχώριες 
υποθέσεις·

 οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών συστημάτων εκτέλεσης, καθώς και η διάρκειά τους, 
συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για τους οφειλέτες.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθεισών δυσκολιών, η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού 
εισάγει ένα νέο δικαστικό μέσο προληπτικού χαρακτήρα με την ονομασία «ευρωπαϊκή 
διαταγή διατήρησης λογαριασμού» (ΕΔΔΛ), με το οποίο ο πιστωτής θα μπορεί να καταφεύγει 
εναλλακτικά σε εθνικές διαδικασίες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου 
μέτρου θα επιτρέψει στις εταιρείες να ανακτήσουν έως και 600 εκατομμύρια ευρώ από 
ανεξόφλητα χρέη3.

2. Η θέση του εισηγητή.
                                               
1 Βλ.: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (COM(2011)445, σ. 3).
2 Η διαταγή διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού δεν αποτελεί «οικουμενική» έννοια στο πλαίσιο του 
δικαστικού συστήματος της Ένωσης. Αντιθέτως, υφίστανται διαφορετικά μεταβατικά μέτρα στα διάφορα 
νομικά συστήματα, τα οποία ποικίλλουν από γενικά μέσα, όπως δικαστικές εντολές (Ιρλανδία) ή διαταγές 
(Δανία), έως ειδικά μέσα όπως το Garnishment Order (Μάλτα). Στο πλαίσιο αυτό, δείτε τη συγκριτική ανάλυση 
των εθνικών διαδικασιών για την έκδοση διαταγής διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού, σε μια μελέτη της 
CSES που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημοσιεύτηκε το 2011: «Study for an 
Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts» (σ. 70-85).
3 Βλ.: Εκτίμηση των επιπτώσεων, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή, σχετικά με την πρόταση κανονισμού (σ. 
35), που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0937:FIN:EL:PDF.
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2.1. Πεδίο εφαρμογής.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τη δικαστική ομοιομορφία που εφαρμόζει η Επιτροπή ως προς τις 
εξαιρέσεις της πρότασης από το πεδίο εφαρμογής.  Στην πραγματικότητα, οι εξαιρέσεις αυτές 
αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό 
Βρυξέλλες Ι, όπως το οικογενειακό δίκαιο, το κοινωνικό δίκαιο και η διαιτησία.

Ωστόσο, ο εισηγητής προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης οι 
περιουσιακές σχέσεις και η κληρονομική διαδοχή (βλέπε τροπολογία 8). Σύμφωνα με τον 
εισηγητή, για μια τόσο μεγάλη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής θα απαιτούνταν ειδική 
εκτίμηση των επιπτώσεων. Επιπλέον, τέτοιου είδους πεδία δεν φαίνεται να καλύπτονται από 
τους βασικούς στόχους της πρότασης, η οποία, όπως αναφέρει η Επιτροπή, αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση «της ανάκτησης των διασυνοριακών αξιώσεων και (…) βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις που αφορούν διασυνοριακές διαφορές4». 

2.2. Ορισμοί.

Προκειμένου να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ο εισηγητής κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο να διασαφηνιστεί και να απλοποιηθεί το προτεινόμενο κείμενο ως προς τον 
ορισμό για τις «υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις». Είναι, πράγματι, απαραίτητο να 
προσδιοριστεί επαρκώς η έννοια της «διασυνοριακής διαφοράς». Για τον σκοπό αυτό, ο 
εισηγητής προτείνει να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια που καθορίζουν τον διασυνοριακό 
χαρακτήρα της υπόθεσης, μέσω της ανατροπής του τεκμηρίου. Ως εκ τούτου η υπόθεση έχει 
διασυνοριακές επιπτώσεις μόνο στην περίπτωση που οι οφειλέτες κατοικούν και/ή ο 
τραπεζικός λογαριασμός ή οι λογαριασμοί επί των οποίων εκδίδεται η διαταγή διατήρησης 
λογαριασμού βρίσκονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της δικαστικής αρχής που 
έχει επιληφθεί της έκδοσης της ΕΔΔΛ (βλέπε τροπολογία 9). 

Ο εισηγητής δεν θεωρεί σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον ορισμό του «τραπεζικού 
λογαριασμού» και τα «χρηματοπιστωτικά μέσα», όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημείο 17 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (βλέπε τροπολογίες 11, 12 και 145). Τα μέσα αυτά 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια σε οργανισμούς 
συλλογικών επενδύσεων, δικαιώματα προαιρέσεως και χρηματοπιστωτικά μέσα 
προερχόμενα από τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή, 
το προληπτικό πάγωμα των χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχει διαφόρους κινδύνους 
παγώματος «κλασικών» τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων. Στην πραγματικότητα, η 
αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να αλλάξει λόγω της διακύμανσης στα επιτόκια 
αγοράς. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη χρηματοπιστωτικών μέσων στο πεδίο της διαταγής 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τον οφειλέτη όσο και για τον πιστωτή.
Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο ορισμός του όρου «αξίωση» που περιέχεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 7 της πρότασης πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

                                               
4 Έκθεση της Επιτροπής για την πρόταση, COM(2011)445, σ. 4. 
5 Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία, προτείνεται η απαλοιφή της παραγράφου 3 του άρθρου 26, η 
οποία καθορίζει την εφαρμογή της ΕΔΔΛ σε χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε τροπολογία 48).
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χαρακτήρας της. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στις υποχρεώσεις «ρευστότητας» και 
«απαιτητέου» πληρωμής μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη στοιχειοθέτηση της θεμελίωσης 
της αξίωσης και στην αποφυγή διαφορών κατά την ερμηνεία του χαρακτήρα της αξίωσης με 
βάση την οποία το δικαστήριο καλείται να εκδώσει την ΕΔΔΛ (βλέπε τροπολογία 15).

Τέλος, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου του κειμένου, ο εισηγητής θεωρεί 
σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της τράπεζας, κάνοντας διάκριση μεταξύ πιστωτικών 
ιδρυμάτων και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (βλέπε τροπολογία 10).

2.3. Διαδικασία έκδοσης της ΕΔΔΛ.

 Διαδικασία «ex parte».
Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα του μέτρου, η πρόταση 
προβλέπει «αιφνιδιαστικό χαρακτήρα» κατά την εφαρμογή της ΕΔΔΛ. Στόχος είναι να μην 
δύναται ο οφειλέτης να αποσύρει ή να μεταφέρει τα ποσά που διατηρεί σε άλλους 
τραπεζικούς λογαριασμούς σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διεξάγεται η 
διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή διαδικασία είναι διαθέσιμη ακόμα και πριν από 
την έκδοση εκτελεστού τίτλου στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο οφειλέτης,6 και η διαταγή 
μπορεί να εκδοθεί με διαδικασία ex parte, ήτοι χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη7.

Παρόλο που είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας μέσω της 
προσφυγής σε διαδικασία ex parte για την έκδοση της ΕΔΔΛ, ο εισηγητής θεωρεί ότι θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί η διατύπωση ορισμένων διατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί σωστή 
εξισορρόπηση των δικαιωμάτων του πιστωτή και του οφειλέτη. Στην πραγματικότητα, η 
πρόταση είναι υπερβολικά ευνοϊκή για τον ενάγοντα και δεν παρέχει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για τον μετριασμό του ενδεχομένως δρακόντειου χαρακτήρα της ΕΔΔΛ. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμη την εισαγωγή 
διάταξης που θα προβλέπει, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τη 
δυνατότητα του δικαστηρίου να μπορεί να προχωρεί σε πρόσκληση του εναγόμενου 
προκειμένου να λάβει περαιτέρω πληροφορίες8 που να επιτρέπουν μια πιο ακριβή 
αξιολόγηση της θεμελίωσης του αιτήματος (βλέπε τροπολογίες 3 και 24).

 Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής.

Προκειμένου να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα του οφειλέτη και του πιστωτή, ο εισηγητής 
θεωρεί απαραίτητο να καθοριστούν με πιο ακριβή και αυστηρό τρόπο οι προϋποθέσεις 
έκδοσης ΕΔΔΛ9. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση που εισήχθη μέσα από το στοιχείο β) της 
πρώτης παραγράφου ορίζει μια πιο ευρεία προϋπόθεση αίτησης ΕΔΔΛ. Σύμφωνα με την εν 
λόγω τροποποίηση, έκδοση διαταγής μπορεί να ζητηθεί εφόσον μπορεί να θιγεί, ολικώς ή 
μερικώς, η απαίτηση του πιστωτή (βλέπε τροπολογίες 1 και 20).  Ταυτόχρονα, η διάταξη 
καθίσταται πιο αυστηρή μέσω του κριτηρίου της «επάρκειας» όσον αφορά τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωση (βλέπε τροπολογία 19) καθώς επίσης της «σαφήνειας» 
και της «πραγματικότητας» σε περίπτωση ζημίας (βλέπε τροπολογίες 1 και 20). 
                                               
6 Άρθρο 5 (Διαθεσιμότητα).
7 Άρθρο 10 (Διαδικασία ex parte).
8 Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές των νομικών συστημάτων των 
κρατών μελών.
9 Βλέπε άρθρο 7 της πρότασης.
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 Αίτηση για ΕΔΔΛ.

Ο εισηγητής προτείνει τη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη ακρίβεια των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχει ο οφειλέτης κατά τη συμπλήρωσης αίτησης για ΕΔΔΛ (βλέπε τροπολογίες 
21, 23, 32, 33 και 35). Με την ίδια λογική, μια μεταγενέστερη τροποποίηση εισάγει την 
υποχρέωση του πιστωτή να συνοδεύει την αίτηση για ΕΔΔΛ με μια δήλωση που θα 
βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση είναι αληθείς και πλήρεις και ότι 
κάθε δήλωση που είναι σκοπίμως ψευδής και ελλιπής μπορεί να έχει νομικές επιπτώσεις 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση (βλέπε 
τροπολογίες 22 και 34).

 Αποδεικτικά μέσα.

Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να καταστούν πιο ακριβή και αυστηρά τα κριτήρια που 
καθορίζουν τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται δεκτά κατά τη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
εισηγητής δεν θεωρεί κατάλληλη τη χρήση γραπτών δηλώσεων μαρτύρων ή 
εμπειρογνωμόνων.  Οι εθνικές διατάξεις που διέπουν τον ορισμό του «εμπειρογνώμονα» 
διαφέρουν στα επιμέρους εθνικά νομικά συστήματα, με αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο ψευδών 
καταθέσεων.  Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει τη ρύθμιση των μεθόδων συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων βάσει του εθνικού δικαίου (βλέπε τροπολογία 25) και την απαλοιφή 
από το κείμενο της δυνατότητας προσφυγής στην κατάθεση εμπειρογνωμόνων (βλέπε 
τροπολογίες 25 και 26).

 Ευθύνη του πιστωτή.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η «υπεύθυνη» χρήση της διαδικασίας, ο εισηγητής κρίνει 
αναγκαίο να θεωρείται ο πιστωτής υπεύθυνος έναντι του εναγόμενου για οποιαδήποτε ζημία 
προκληθεί από ΕΔΔΛ εάν ανακληθεί ή τροποποιηθεί η ΕΔΔΛ, εάν διακοπεί η εκτέλεσή της ή 
σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επί της ουσίας, η αίτηση αναθεώρησης 
κριθεί αβάσιμη (βλέπε τροπολογίες 5 και 29). Ομοίως, ο εισηγητής προτείνει να καταστεί 
υποχρεωτική η κατάθεση επαρκούς εγγύησης ή εξασφάλισης εκ μέρους του πιστωτή, με 
στόχο τη διασφάλιση αποζημίωσης έναντι οποιασδήποτε ζημίας υποστεί ο εναγόμενος ως 
αποτέλεσμα της εκτέλεσης ΕΔΔΛ η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε (βλέπε τροπολογίες 4, 
27 και 28). 

2.4. Πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό και τις δαπάνες που προκύπτουν 
από τη διαδικασία.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία iii) και iv) του άρθρου 16 
της πρότασης, δηλαδή η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ο 
αριθμός μητρώου νομικών προσώπων, πρέπει να παρέχονται πάντα προκειμένου να αυξηθεί 
το επίπεδο των πληροφοριών που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού του 
οφειλέτη, αυξάνοντας ως εκ τούτου το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του (βλέπε 
τροπολογίες 36, 37, 38 και 39). Μια τέτοια διάταξη θα επιτρέψει, επίσης, την ταχύτερη και 
περισσότερο αξιόπιστη ταυτοποίηση του λογαριασμού του οφειλέτη. 

Όσον αφορά τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 της πρότασης, σύμφωνα με τη 



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

EL

γνωμοδότηση του «Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων10» και με στόχο την αποφυγή 
της αποκάλυψης πληροφοριών που δεν είναι σχετικές, όπως η άρση του τραπεζικού 
απορρήτου, ο εισηγητής προτείνει τον περιορισμό του αιτήματος και της παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό του εναγόμενου σε εκείνες που είναι 
απολύτως απαραίτητες για την ταυτοποίηση του εναγόμενου και των λογαριασμών του 
(βλέπε τροπολογίες 40 και 50), και τη μεγαλύτερη ακρίβεια των απαιτούμενων πληροφοριών 
(βλέπε τροπολογία 41).  Ταυτόχρονα, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να προβλεφθεί, μεταξύ 
των μεθόδων που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια αρχή για τη συλλογή πληροφοριών, η 
δυνατότητα να υποχρεώνει τον εναγόμενο να αποκαλύψει πού διατηρεί λογαριασμό, 
παράλληλα με την απαγόρευση να διαθέτει, να αποσύρει ή να μεταφέρει τα χρήματα που 
διατηρεί σε αυτόν για ποσό ίσης αξίας με το οφειλόμενο ποσό που αποτελεί αντικείμενο της 
ΕΔΔΛ (βλέπε τροπολογίες 6 και 44).

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η πληρωμή ή η επιστροφή των δαπανών που 
πραγματοποίησαν οι τράπεζες λόγω της εφαρμογής της ΕΔΔΛ, διέπεται από τις διατάξεις του 
εθνικού δικαίου (άρθρο 30, παράγραφος 1). Υπό το πρίσμα των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών δικαίων, μια τέτοιου είδους πρόβλεψη διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει 
διάφορες μορφές διακρίσεων εις βάρος ορισμένων τραπεζών για τις οποίες δεν προβλέπεται η 
εν λόγω αποζημίωση. Είναι, όντως, αναμφισβήτητο ότι η προτεινόμενη διαδικασία 
συνεπάγεται χρήση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, οι οποίοι συνιστούν επιβάρυνση 
που δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη επειδή δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον αλλά το 
συμφέρον μεμονωμένων ιδιωτών. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 σαφείς και εναρμονισμένες διατάξεις για την καταβολή των 
δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν οι τράπεζες κατά την εφαρμογή της ΕΔΔΛ (βλέπε 
τροπολογία 52).

                                               
10 Βλ.: Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη· Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 373/4 
(21/12/2011).


