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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Europinio sąskaitos 
blokavimo įsakymo sukūrimas siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą 
civilinėse ir komercinėse bylose“
(COM(2011) 0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0445),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
81 straipsnio 2 dalies a, e ir f punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0211/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) sąskaitos blokavimo įsakymo 
išdavimo sąlygomis turėtų būti tinkamai 
suderinti kreditoriaus interesai prireikus 
siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir 
skolininko interesai užkirsti kelią 
netinkamam įsakymo naudojimui. 
Galiausiai, teismas, prieš priimdamas 
valstybėje narėje, kurioje yra sąskaita, 
vykdytiną sprendimą, turėtų įsitikinti, kad 
kreditoriaus reikalavimas skolininkui yra 

(12) sąskaitos blokavimo įsakymo 
išdavimo sąlygomis turėtų būti tinkamai 
suderinti kreditoriaus interesai prireikus 
siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir 
skolininko interesai užkirsti kelią 
netinkamam įsakymo naudojimui. 
Galiausiai, teismas, prieš priimdamas 
valstybėje narėje, kurioje yra sąskaita, 
vykdytiną sprendimą, turėtų įsitikinti, kad 
kreditoriaus reikalavimas yra teisėtas ir kad 
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tinkamai pagrįstas ir kad neišdavus 
įsakymo gali būti neįmanoma arba gerokai 
sunkiau įvykdyti būsimą sprendimą;

neišdavus įsakymo gali būti iš tiesų 
konkrečiai pažeista kreditoriaus teisė 
reikalauti, net jei tik iš dalies, ir dėl to gali 
būti neįmanoma arba gerokai sunkiau 
įvykdyti būsimą sprendimą. Todėl būtina, 
kad kreditorius pateiktų teismui 
pakankamų ir faktais paremtų įrodymų, 
kad jo reikalavimas yra pagrįstas;

Or. it

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant užtikrinti sąskaitos blokavimo 
įsakymo netikėtumo poveikį, skolininkui 
neturėtų būti pranešama apie prašymą, jis 
neturėtų būti išklausomas prieš išduodant 
įsakymą ir jam neturėtų būti pranešama 
apie įsakymą prieš bankui tą įsakymą 
įvykdant. Tačiau skolininkas turėtų turėti 
galimybę užginčyti įsakymą iškart po jo 
įvykdymo; 

(13) siekiant užtikrinti sąskaitos blokavimo 
įsakymo netikėtumo poveikį, būtų geriau, 
kad skolininkui nebūtų pranešama apie 
prašymą, jis nebūtų išklausomas prieš 
išduodant įsakymą ir jam nebūtų
pranešama apie įsakymą prieš bankui tą 
įsakymą įvykdant. Tačiau skolininkas 
turėtų turėti galimybę užginčyti įsakymą 
iškart po jo įvykdymo;

Or. it

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant didesnio teisinio tikrumo, 
reikėtų nustatyti, kad teismas, kuriam 
pateikiamas prašymas išduoti sąskaitos 
blokavimo įsakymą, gali išklausyti 
skolininką, jeigu mano, kad tai reikalinga 
galutiniam sprendimui priimti. Siekiant 
išsaugoti įsakymo netikėtumo poveikį, 
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derėtų nustatyti, kad galimybe išklausyti 
skolininką teismas naudotųsi tik 
išimtiniais atvejais;

Or. it

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų turėti galimybę 
reikalauti, kad kreditorius pateiktų užstatą 
ir taip užtikrintų žalos, kurią gali patirti 
skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą. Sąlygos, kurioms esant 
kreditorius turės atlyginti tokią žalą 
skolininkui, turėtų būti reglamentuojamos 
nacionalinės teisės aktais. Jei valstybės 
narės teisės aktuose nenustatyta ieškovo 
teisinė atsakomybė, šiuo reglamentu 
neturėtų būti trukdoma pasinaudoti 
lygiaverčio poveikio priemonėmis, 
pavyzdžiui, ieškovo įpareigojimu užtikrinti 
žalos atlyginimą;

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų turėti galimybę 
reikalauti, kad kreditorius pateiktų užstatą 
ir taip užtikrintų žalos, kurią gali patirti 
skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą;

Or. it

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) būtina šiame reglamente nustatyti 
ieškovo atsakomybę prieš atsakovą už 
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žalą, šiam padarytą dėl bylos, kuri kaip 
nustatyta vėliau, buvo iškelta nepagrįstai. 
Sąlygos, kurioms esant kreditorius turės 
atlyginti tokią žalą skolininkui, turėtų būti 
reglamentuojamos nacionalinės teisės 
aktais. Tokios žalos atlyginimas turėtų 
apimti bent jau prarastas pajamas ir 
bylinėjimosi išlaidas;

Or. it

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
kreditoriai, tarpvalstybinio pobūdžio 
atvejais siekdami gauti informacijos apie 
skolininkus iš viešų ir privačių šaltinių, 
patiria praktinių sunkumų, reglamentu 
turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo 
naudodamasi kompetentinga vykdymo 
valstybės narės institucija galėtų gauti 
informacijos apie skolininko banko 
sąskaitas arba įpareigodama bankus
atskleisti toje valstybėje narėje esančių 
skolininko sąskaitų buvimo vietą, arba 
turėdama galimybę naudotis registruose ar 
kitomis priemonėmis valdžios institucijų ar 
viešojo administravimo institucijų saugoma 
informacija;

(16) atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
kreditoriai, tarpvalstybinio pobūdžio 
atvejais siekdami gauti informacijos apie 
skolininkus iš viešų ir privačių šaltinių, 
patiria praktinių sunkumų, reglamentu 
turėtų būti nustatytas mechanizmas, kuriuo 
naudodamasi kompetentinga vykdymo 
valstybės narės institucija galėtų gauti 
informacijos, reikalingos skolininko banko 
sąskaitoms nustatyti. Tokį mechanizmą 
turėtų suteikti valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę. Jame gali būti nustatyta 
bankų pareiga atskleisti toje valstybėje 
narėje esančių skolininko sąskaitų buvimo 
vietą arba suteikti galimybę naudotis 
registruose ar kitomis priemonėmis 
valdžios institucijų ar viešojo 
administravimo institucijų saugoma 
informacija arba skolininko pareiga 
atskleisti jo sąskaitos buvimo vietą ir 
draudimas jam disponuoti toje sąskaitoje 
esančių lėšų suma, pagal sąskaitos 
blokavimo įsakymą atitinkančia 
įsiskolintą sumą, atsiimti šią sumą ar ją 
perkelti;

Or. it
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESBĮ kreditorius gali rinktis vietoj 
valstybėse narėse galiojančių apsaugos 
priemonių.

2. ESBĮ kreditorius gali rinktis vietoj 
valstybėse narėse pagal nacionalinę teisę
galiojančių apsaugos priemonių.

Or. it

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas sutuoktinių 
turto, registruotos partnerystės turtinių 
pasekmių arba paveldėjimo byloms, jei 
taikomi Sąjungos teisės aktai, susiję su 
jurisdikcija, taikytina teise ir teismo 
sprendimų pripažinimu ir vykdymu šiose 
srityse.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente byla yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, išskyrus atvejus, kai teismas, 
kuriam pateiktas ESBĮ prašymas, visos 
įsakymu blokuotinos banko sąskaitos ir 
bylos šalių nuolatinė gyvenamoji arba 
buveinės vieta yra toje pačioje valstybėje 

Šiame reglamente byla yra tarpvalstybinio 
pobūdžio, jeigu skolininko gyvenamoji 
vieta ir (arba) banko sąskaita ar sąskaitos, 
kurią (-as) ketinama blokuoti, yra ne toje 
valstybėje narėje, į kurios teismą buvo 
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narėje. kreiptasi dėl ESBĮ išdavimo.

Or. it

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bankas – įmonė, kuri iš klientų priima 
indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir savo 
sąskaita teikia paskolas.

2. bankas – a) kredito įstaiga, apibrėžta
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo 4 straipsnio 1 
dalyje1;
b) elektroninių pinigų įstaiga, apibrėžta 
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/110/EB dėl elektroninių pinigų 
įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką 
ribojančios priežiūros 2 straipsnio 1 
dalyje2.
________
1OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
2OL L 267, 2009 10 10, p. 7.

Or. it

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansinės priemonės – finansinė 
priemonė, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 
17 punkte.

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Lėšos – grynieji pinigai ir finansinės 
priemonės.

5. Lėšos – grynieji pinigai.

Or. it

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) banko sąskaitos, kurioje laikomi 
grynieji pinigai, atveju – valstybė narė, 
nurodyta tarptautiniame banko sąskaitos 
numeryje (IBAN);

a) valstybė narė, nurodyta tarptautiniame 
banko sąskaitos numeryje (IBAN);

Or. it

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) banko sąskaitos, kurioje laikomos 
finansinės priemonės, atveju – valstybė 
narė, kurioje yra įprasta sąskaitą 
tvarkančio banko buveinė, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 593/2008 
19 straipsnyje.

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Reikalavimas – galiojantis reikalavimas 
sumokėti konkrečią arba nustatomą pinigų 
sumą.

7. Reikalavimas – galiojantis likvidus
reikalavimas, kuriam sukako terminas,
sumokėti konkrečią arba nustatomą pinigų 
sumą.

Or. it

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESBĮ išduoda teismas. Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESBĮ išdavimo jurisdikcija priskiriama 
valstybės narės, kurioje pagal taikomas 
jurisdikcijos nuostatas turi būti pradedamas 
bylos nagrinėjamas iš esmės, teismams. Jei 
bylos nagrinėjimo iš esmės jurisdikciją 
turi daugiau kaip vienas teismas, šią 
jurisdikciją turi valstybės narės teismas, 
kuriame ieškovas pradėjo arba ketina 
pradėti bylos nagrinėjimo iš esmės 

2. ESBĮ išdavimo jurisdikcija priskiriama 
valstybės narės, kurioje pagal taikomas 
jurisdikcijos nuostatas turi būti pradedamas 
bylos nagrinėjamas iš esmės, teismams.
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procesą.

Or. it

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių nuostatų, 
jeigu reikalavimas, dėl kurio išduodamas 
ESBĮ, yra susijęs su sutartine prievole, 
nekomerciniams tikslams prisiimta 
skolininko kaip vartotojo ir nesusijusia su 
jo profesine veikla, jurisdikciją turi 
valstybės narės, kurioje yra skolininko 
gyvenamoji vieta, teismas.

Or. it

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESBĮ išduodamas visai sumai, dėl kurios 
jo prašoma, arba jos daliai, jei ieškovas 
pateikia reikšmingų svariais įrodymais 
pagrįstų faktų ir įtikina teismą, kad 
tenkinamos abi šios sąlygos:

1. ESBĮ išduodamas visai sumai, dėl kurios 
jo prašoma, arba jos daliai, jei ieškovas 
pateikia pakankamai įrodymų ir įtikina 
teismą, kad tenkinamos abi šios sąlygos:

Or. it
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad neišdavus įsakymo, gali būti 
neįmanoma arba gerokai sunkiau vėliau 
įvykdyti esamą arba būsimą vykdomąjį 
dokumentą, todėl, kad, be kita ko, esama 
realios rizikos, kad atsakovas gali išimti, 
panaudoti kitais tikslais ar perleisti 
blokuotinoje (-ose) banko sąskaitoje (-ose) 
laikomą turtą.

b) kad yra realus ir konkretus pavojus, 
kad neišdavus įsakymo gali būti visiškai 
arba iš dalies pažeista ieškovo reikalavimo 
teisė.

Or. it

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakovo ir, jei taikoma, jo atstovo 
vardai ir pavardės (pavadinimais) ir
adresai;

b) atsakovo ir, jei taikoma, jo atstovo 
vardai ir pavardės (pavadinimai), adresai, 
gimimo datos ir asmens tapatybės 
duomenys arba paso numeris;

Or. it

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pareiškimas apie tai, kad ieškovo 
prašyme išduoti ESBĮ pateikiama 
informacija yra teisinga ir išsami, ir kad 
jam žinomos valstybės narės įstatymuose 
numatytos sąmoningai melagingų ir 
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neišsamių pareiškimų teisinės pasekmės.

Or. it

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prašymas gali būti pateikiamas bet 
kokiomis ryšio, įskaitant elektroninį, 
priemonėmis.

4. Prašymas ir, jeigu reikia, atitinkami 
dokumentai gali būti pateikiami bet 
kokiomis ryšio, įskaitant elektroninį, 
priemonėmis.

Or. it

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais atvejais teismas, kuriam 
pateikiamas prašymas išduoti ESBĮ, gali 
pareikalauti apklausti atsakovą, jeigu 
mano, kad tai reikalinga galutiniam 
sprendimui priimti.

Or. it

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei kompetentingas teismas mano 
negalintis išduoti ESBĮ be papildomų

1. Teismas pasirenka pagal nacionalinę 
teisę tinkamiausią įrodymų rinkimo 
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įrodymų, jis gali priimti tokius įrodymus 
liudininkų ar ekspertų rašytinių 
parodymų pavidalu.

metodą.

Or. it

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žodinius parodymus teismas priima tik 
jei mano, kad tai yra būtina. Jei ieškovo, 
liudininko ar eksperto nuolatinė 
gyvenamoji vieta (buveinė) yra ne toje 
pačioje vietoje kaip kompetentingo teismo, 
teismas priima įrodymus vaizdo nuotolinio 
perdavimo ir kitų ryšio technologijų 
priemonėmis, jei tokios technologijos yra.

2. Žodinius parodymus teismas priima tik 
jei mano, kad tai yra būtina. Tuo tikslu gali 
būti naudojamasi vaizdo nuotolinio 
perdavimo ir kitų ryšio technologijų 
priemonėmis, jei tokios technologijos yra.

Or. it

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš išduodamas ESBĮ, teismas gali 
reikalauti, kad ieškovas pateiktų užstatą 
arba lygiavertę garantiją ir taip užtikrintų 
žalos, kurią gali patirti atsakovas, 
atlyginimą, jei ieškovas yra atsakingas už 
tokį žalos atlyginimą pagal nacionalinės 
teisės aktus.

Prieš išduodamas ESBĮ, teismas 
pareikalauja, kad ieškovas pateiktų užstatą 
arba pakankamą garantiją ir taip užtikrintų 
žalos, kurią gali patirti atsakovas, 
atlyginimą, jei ieškovas yra atsakingas už 
tokį žalos atlyginimą pagal 12a straipsnį.

Or. it
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingas teismas gali atleisti 
ieškovą nuo pirmoje pastraipoje 
nustatytos prievolės pateikti užstatą arba 
garantiją, jeigu mano, kad ši priemonė 
nereikalinga visų pirma dėl kreditoriaus 
ekonominės padėties.

Or. it

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis

Ieškovo atsakomybė
1. Ieškovas yra atsakingas prieš atsakovą 
už bet kokią ESBĮ sukeltą žalą, jeigu 
ESBĮ panaikinamas ar iš dalies 
pakeičiamas, jeigu jo vykdymas 
nutraukiamas arba jeigu išnagrinėjus 
bylą reikalavimas pripažįstamas 
nepagrįstu.
2. 1 dalyje minimą žalą nustato valstybės 
narės, kurioje ESBĮ buvo panaikintas ar 
iš dalies pakeistas, teismas.

Or. it
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, 
jei ieškovui jau išduotas teismo 
sprendimas ar teisminis susitarimas, 
ieškovas gali prašyti, kad teismo 
sprendimą ar teisminį susitarimą priėmęs 
teismas išduotų ir ESBĮ.

1. 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais 
teismo sprendimą ar teisminį susitarimą 
priėmęs teismas kompetentingas išduoti
ESBĮ.

Or. it

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ieškovui išduotas autentiškas 
dokumentas, ieškovas gali prašyti, kad
valstybės narės kompetentinga institucija, 
kurioje parengtas autentiškas dokumentas 
ir kurią šiuo tikslu paskiria kiekviena 
valstybė narė, išduotų ir ESBĮ.

2. Jei ieškovui išduotas autentiškas 
dokumentas, valstybės narės, kurioje 
parengtas autentiškas dokumentas,
kompetentinga institucija gali išduoti 
ESBĮ dėl tame dokumente nurodytos 
skolos.

Or. it

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsakovo ir, jei taikoma, jo atstovo 
vardai ir pavardės (pavadinimais) ir
adresai;

b) atsakovo ir, jei taikoma, jo atstovo 
vardai ir pavardės (pavadinimai), adresai, 
gimimo datos ir asmens tapatybės 
duomenys arba paso numeris;
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Or. it

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacija apie sąskaitą (-as) pagal 
16 straipsnį, išskyrus atvejus, kai prašoma 
gauti informacijos apie sąskaitą pagal 
17 straipsnį;

d) informacija apie sąskaitą (-as) pagal 
16 straipsnį, įskaitant banko, kuriame yra 
skolininko banko sąskaita ar sąskaitos, 
pavadinimą ir adresą, išskyrus atvejus, kai 
prašoma gauti informacijos apie sąskaitą 
pagal 17 straipsnį;

Or. it

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pareiškimas apie tai, kad ieškovo 
prašyme išduoti ESBĮ pateikiama 
informacija yra tikra ir išsami, ir kad jam 
žinomos valstybės narės įstatymuose 
numatytos sąmoningai melagingų ir 
neišsamių pareiškimų teisinės pasekmės.

Or. it

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašymas gali būti pateikiamas bet 
kokiomis ryšio, įskaitant elektroninį, 

3. Prašymas ir, jeigu reikia, atitinkami 
dokumentai gali būti pateikiami bet 
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priemonėmis. kokiomis ryšio, įskaitant elektroninį, 
priemonėmis.

Or. it

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visą atsakovo vardą ir pavardę; a) jeigu atsakovas yra fizinis asmuo – visą 
jo vardą ir pavardę, gimimo datą, 
nacionalinį asmens tapatybės numerį 
arba paso numerį,

Or. it

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) jeigu atsakovas yra juridinis asmuo –
jo numerį įmonių registre;

Or. it

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) jei atsakovas yra fizinis asmuo, jo 
gimimo datą arba nacionalinį asmens 
kodą ar paso numerį; arba

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) jei atsakovas yra juridinis asmuo, jo 
numerį įmonių registre.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ieškovas neturi visos 16 straipsniu 
reikalaujamos informacijos apie sąskaitą, 
jis gali prašyti, kad kompetentinga 
vykdymo valstybės narės institucija gautų 
būtinos informacijos. Toks prašymas 
pateikiamas ESBĮ prašyme.

1. Jei ieškovas neturi visos 16 straipsniu 
reikalaujamos informacijos apie sąskaitą, 
jis gali prašyti, kad kompetentinga 
vykdymo valstybės narės institucija gautų 
būtiną informaciją skolininko banko 
sąskaitai ar sąskaitoms nustatyti. Toks 
prašymas pateikiamas ESBĮ prašyme.

Or. it

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašyme nurodoma visa ieškovo turima 
informacija apie atsakovą ir jo banko 
sąskaitas.

2. Prašyme nurodoma visa ieškovo turima 
informacija apie atsakovą ir jo banko 
sąskaitas. Ieškovas nurodo valstybę narę, 
kurioje yra skolininko banko sąskaita ar 
sąskaitos, kurias prašoma blokuoti, ir 
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pakankamas priežastis tokiam prašymui 
pagrįsti.

Or. it

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinės teisės aktais nustatomas 
vienas iš šių informacijos gavimo metodų,
apie kurį pranešama Komisijai pagal 
48 straipsnį:

5. Kad būtų galima gauti informaciją, 
reikalingą kreditoriaus banko sąskaitai ar 
sąskaitoms nustatyti, valstybės narės 
pagal nacionalinę teisę suteikia galimybę 
naudotis vienu iš šių būdų:

Or. it

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) galimybė įpareigoti visus valstybės 
narės teritorijoje esančius bankus
atskleisti, ar atsakovas turi juose sąskaitą;

a) visiems valstybės narės teritorijoje 
esantiems bankams nustatoma pareiga
atskleisti, ar skolininkas turi juose sąskaitą;

Or. it

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atsakovas gali būti įpareigotas 
atskleisti sąskaitos buvimo vietą, ir jam 
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gali būti uždrausta naudoti, atsiimti ar 
perkelti joje esančių pinigų sumą, 
lygiavertę įsiskolintai sumai, dėl kurios 
išduotas ESBĮ.

Or. it

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašydamas išduoti ESBĮ, ieškovas 
atskleidžia, ar jis yra pateikęs ESBĮ 
prašymą ar prašymą išduoti kitą 
nacionalinės teisės aktais nustatytą 
lygiavertę apsaugos priemonę to paties 
atsakovo atžvilgiu kitam teismui ir siekė 
užtikrinti to paties reikalavimo įvykdymą.

1. Prašydamas išduoti ESBĮ, ieškovas 
atskleidžia, ar jis yra pateikęs ESBĮ 
prašymą ar prašymą išduoti kitą 
nacionalinės teisės aktais nustatytą 
lygiavertę apsaugos priemonę to paties 
atsakovo atžvilgiu kitam teismui ir siekė 
užtikrinti to paties reikalavimo įvykdymą. 
Jeigu mano esant tinkama, ieškovas 
nurodo anksčiau atmestus prašymus 
išduoti ESBĮ.

Or. it

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ieškovas praneša teismui, kuriam pateikė 
ESBĮ prašymą, apie bet kokį kitą ESBĮ ar 
nacionalinės teisės aktais nustatytą 
apsaugos priemonę, išduotą remiantis šio 
straipsnio 1 dalyje minėtu prašymu. Tokiu 
atveju teismas arba ESBĮ išduodanti 
institucija gali neišduoti papildomo 
įsakymo, jei mano, kad ieškovo interesai 
pakankamai apsaugomi jau išduotomis 
priemonėmis.

2. Ieškovas praneša teismui, kuriam pateikė 
ESBĮ prašymą, apie bet kokį kitą ESBĮ ar 
nacionalinės teisės aktais nustatytą 
apsaugos priemonę, išduotą remiantis šio 
straipsnio 1 dalyje minėtu prašymu. Tokiu 
atveju teismas arba ESBĮ išduodanti 
institucija gali neišduoti papildomo 
įsakymo, jei mano, kad ieškovo interesai 
pakankamai apsaugomi jau išduotomis 
priemonėmis. Jeigu mano esant tinkama, 
ieškovas informuoja teismą apie 
ankstesnius prašymus išduoti ESBĮ, kurie 
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buvo atmesti.

Or. it

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teismų susižinojimas ir 
bendradarbiavimas

Išbraukta.

1. Jei ESBĮ prašymas pateiktas vienos 
valstybės narės teismams, o bylos 
nagrinėjimas iš esmės pradėtas kitos 
valstybės narės teismuose, tie teismai gali 
bendradarbiauti, kad užtikrintų tinkamą 
bylos nagrinėjimo iš esmės ir ESBĮ 
procedūrų koordinavimą.
2. Teismas, kuriam pateiktas ESBĮ 
prašymas, gali prašyti šio straipsnio 
1 dalyje minėto kito teismo suteikti 
informacijos apie visas reikšmingas bylos 
aplinkybes arba reikalauti, kad ieškovas 
gautų tokios informacijos, pavyzdžiui, ar 
yra rizika, kad atsakovas išeikvos savo 
turtą, arba ar teismas, kuriame pradėtas 
bylos nagrinėjimas iš esmės, atsisakė 
išduoti kokią nors panašią priemonę. 
Tokios informacijos galima prašyti 
tiesiogiai arba per Sprendimu 
2001/470/EB įsteigto Europos teisminio 
tinklo civilinėse ir komercinėse bylose 
ryšių palaikymo institucijas.

Or. it
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei lėšas sąskaitoje, nurodytoje ESBĮ 
pagal šio straipsnio 1 dalį, sudaro 
finansinės priemonės, jų vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vykdymo dieną taikomą 
atitinkamą rinkos kainą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei sąskaitos lėšos laikomos ne ta pačia 
valiuta kaip nurodyta ESBĮ, bankas 
konvertuoja sumą atsižvelgdamas į 
vykdymo dieną taikomą oficialų keitimo 
kursą.

4. Jei sąskaitos lėšos laikomos ne ta pačia 
valiuta kaip nurodyta ESBĮ, bankas 
konvertuoja sumą atsižvelgdamas į 
valstybėje narėje, kurioje yra sąskaita, 
vykdymo dieną taikomą oficialų keitimo 
kursą.

Or. it

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bankas gali perduoti deklaraciją 
saugiomis elektroninio ryšio priemonėmis. 

3. Bankas gali perduoti deklaraciją 
elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, 
kad jos laikomos saugiomis pagal 
Direktyvos 95/46/EB 16 ir 17 straipsnius. 

Or. it
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei ESBĮ nurodytos kelios atsakovo 
sąskaitos tame pačiame banke, bankas 
užblokuoja tik jame nurodytą sumą.

1. Bankas užblokuoja tik ESBĮ nurodytą 
sumą. Jeigu atsakovas turi kelias 
sąskaitas tame pačiame banke, bankas 
užblokuoja ESBĮ nurodytą sumą 
vadovaudamasis tinkamumo ir 
geranoriškumo kriterijais, kad padarytų 
kuo mažesnę žalą atsakovui.

Or. it

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bankas turi teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
ESBĮ ar įsakymą pagal 17 straipsnio 
4 dalies a punktą, tik tuo atveju, jei jis turi 
tokią teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
lygiaverčio poveikio įsakymus, išduotus 
remiantis nacionalinės teisės aktais.

1. Bankas turi teisę reikalauti sumokėti ar 
kompensuoti išlaidas, patirtas vykdant 
ESBĮ ar įsakymą pagal 17 straipsnio 
4 dalies a punktą.

Or. it
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai 
pagal 48 straipsnį, ar bankai turi teisę 
susigrąžinti išlaidas ir, jei jie tokią teisę 
turi, mokesčio, nustatomo pagal šio 
straipsnio 2 dalį, sumą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiasis asmuo turi teisę pareikšti 
prieštaravimus dėl ESBĮ kilmės ar 
vykdymo valstybės narės teismams, jei 
įsakymu ar jį vykdant pažeidžiamos jo 
teisės.

Trečiasis asmuo turi teisę pareikšti 
teismams prieštaravimus dėl ESBĮ pagal 
taikytiną kilmės valstybės narės 
nacionalinę teisę.

Or. it

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečiasis asmuo turi teisę pareikšti 
teismams prieštaravimus dėl ESBĮ pagal 
taikytiną vykdymo valstybės narės 
nacionalinę teisę.

Or. it
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga

Šiuo metu ES lygmeniu taikomos įvairios priemonės, kuriomis siekiama palengvinti 
neapmokėtų skolų susigrąžinimą. Tarp jų yra: Europos ieškinių dėl nedidelių sumų 
nagrinėjimo procedūra, Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir neginčytinų reikalavimų 
Europos vykdomasis raštas. Nepaisant to, kad šios priemonės palengvina teismo sprendimų 
dėl tarpvalstybinių skolų išieškojimo pripažinimą, pereinamojo laikotarpio priemonių srityje 
dar daug ką reikėtų nuveikti.

Manoma, kad kiekvienais metais apie 2,6 proc. Europos įmonių metinės apyvartos 
prarandama dėl neapmokėtų skolų. Dėl nesuderintų nacionalinių nuostatų, susijusių su skolų 
išieškojimu, skolininkas iš tiesų gali lengvai perkelti pinigus iš vienos valstybės narės banko 
sąskaitos į kitos valstybės narės banko sąskaitą.

Kaip teigiama Europos Komisijos aiškinamajame memorandume1, galima išskirti keturis 
dabartinės padėties trūkumus:

 nacionalinės teisės aktais nustatytos įsakymų, kuriais blokuojamas banko sąskaitose 
laikomas turtas, išdavimo sąlygos valstybėse narėse yra labai skirtingos2;

 daugelis valstybių narių nenumato galimybės gauti informaciją apie skolininko banko 
sąskaitos vietą;

 sąskaitos blokavimo įsakymo gavimo ir įvykdymo išlaidos tarpvalstybinio pobūdžio 
atvejais paprastai yra didesnės nei nacionalinių bylų atvejais;

 dėl nacionalinių vykdymo procedūrų skirtingumo ir jų trukmės skolininkai patiria rimtų 
problemų.

Norint išspręsti minėtas problemas, nagrinėjamu pasiūlymu dėl reglamento siekiama pradėti 
taikyti naują apsauginio pobūdžio teisinę priemonę, pavadintą europiniu sąskaitos blokavimo 
įsakymu (ESBĮ), kuria kreditorius galėtų naudotis kaip alternatyva nacionalinėms 
procedūroms. Komisijos duomenimis, taikant pasiūlytą priemonę, įmonės galėtų susigrąžinti 
iki 600 mln. EUR nesumokėtų skolų3.

2. Pranešėjo pozicija

2.1. Taikymo sritis
                                               
1 ˇr. Pasiūlymo dėl reglamento COM(2011) 445 aiškinamąjį memorandumą, p. 3.
2 Sąskaitos blokavimo įsakymas Sąjungos teisinėje sistemoje nėra universali sąvoka. Priešingai, įvairiose 
sistemose taikomos skirtingos pereinamojo laikotarpio priemonės: nuo bendrųjų, pvz., įsakymų (Airija) ar 
potvarkių (Danija), iki specialiųjų, pvz., skolininko turto aprašymo skoloms padengti įsakymo (angl. 
Garnishment Order) Maltoje. Šis aspektas nagrinėjamas nacionalinių procedūrų, taikomų siekiant gauti banko 
sąskaitos blokavimo įsakymą, lyginamojoje analizėje, pateikiamoje Europos Komisijos užsakymu CSES (Centre 
for Strategy & Evaluation Services) atliktame ir 2011 m. paskelbtame tyrime „Study for an Impact Assessment 
on a draft legislative proposal on the attachment of bank accounts“ (Teisės akto dėl banko sąskaitų arešto 
pasiūlymo projekto poveikio vertinimo analizė), p. 70–85.
3 ˇr. Komisijos pateiktą pasiūlymo dėl reglamento poveikio vertinimą (p. 35), kurį galima rasti adresu http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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Pranešėjas pritaria teisinio nuoseklumo principui, kurį Komisija taiko nustatydama pasiūlymo 
taikymo išimtis. Iš tiesų jos iš esmės atitinka Briuselio I reglamente nustatytas šeimos teisės, 
socialinės teisės ir arbitražo sričių išimtis.

Tačiau pranešėjas siūlo pasiūlymo nuostatų netaikyti sutuoktinių turto teisiniam režimui ir 
paveldėjimui (žr. 8 pakeitimą). Pranešėjo požiūriu, jeigu dokumento taikymo sritis būtų taip 
stipriai išplėsta, reikėtų atlikti specialią poveikio analizę. Be to, šios sritys nepriskiriamos prie 
pagrindinių pasiūlymo tikslų, kurie, kaip nurodo Komisija, yra „palengvinti tarpvalstybinį 
skolų išieškojimą [...] ir didinti su tarpvalstybiniais ginčais susijusių teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo veiksmingumą4“.

2.2. Apibrėžtys

Pranešėjas mano, kad siekiant apibrėžti reglamento taikymo sritį, būtina išaiškinti ir 
supaprastinti pasiūlymo tekste pateikiamą tarpvalstybinio pobūdžio bylų apibrėžtį. 
Neišvengiamai būtina tinkamai apibrėžti ir tarpvalstybinio ginčo sąvoką. Tuo tikslu 
pranešėjas siūlo sugriežtinti bylos tarpvalstybinio pobūdžio apibrėžties kriterijus, pakeičiant 
šios nuostatos prezumpciją. Todėl byla bus tarpvalstybinio pobūdžio tiktai tuo atveju, jeigu 
skolininko gyvenamoji vieta ir (arba) banko sąskaita ar sąskaitos, kurią (-as) ketinama 
blokuoti pagal įsakymą, yra ne toje valstybėje narėje, į kurios teismą buvo kreiptasi dėl ESBĮ 
išdavimo (žr. 9 pakeitimą).

Pranešėjas nemano, kad būtina į banko sąskaitos apibrėžtį įtraukti ir finansinių priemonių 
apibrėžtį Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte (žr. 11, 12 ir 
14 pakeitimus5). Tokios priemonės yra, tarp kitko, vertybiniai popieriai, pinigų rinkos 
priemonės, kolektyvinio investavimo subjekto investiciniai vienetai, akcijų pasirinkimo 
sandoriai ir kredito rizikos perkėlimo išvestinės finansinės priemonės. Pranešėjo nuomone, 
finansinių priemonių prevencinis įšaldymas sukelia kitokių pavojų negu „klasikinių“ banko 
indėlių sąskaitų įšaldymas. Iš tiesų finansinių priemonių vertė priklauso nuo rinkos kursų 
svyravimo lemiamų pokyčių. Todėl finansines priemones padarius įsakymo objektu neigiamų 
padarinių galėtų patirti tiek skolininkas, tiek kreditorius.
Pranešėjas mano, kad pasiūlymo 4 straipsnio 7 dalyje pateikta reikalavimo apibrėžtis turėtų 
būti išplėsta siekiant sukonkretinti jo pobūdį. Šiuo tikslu pateikiant aiškią nuorodą į 
likvidumo ir grąžinimo termino reikalavimus galima būtų geriau apibrėžti mokėtinos sumos 
pagrįstumą ir taip išvengti skirtingo įsiskolinimo pobūdžio traktavimo, kuriuo remdamasis 
teismas turi išduoti ESBĮ (žr. 15 pakeitimą).
Galų gale, pranešėjas mano, kad siekiant padidinti teksto teisinį tikrumą, derėtų pateikti 
aiškesnę banko apibrėžtį, atskiriant kredito įstaigas nuo elektroninių pinigų įstaigų (žr. 10 
pakeitimą).

2.3. ESBĮ gavimo procedūra

                                               
4 Komisijos pasiūlymo aiškinamasis memorandumas, COM(2011) 445, p. 4.
5 Atsižvelgiant į pasiūlytą pakeitimą, siūloma panaikinti 26 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta ESBĮ taikymo 
finansinėms priemonėms tvarka (žr. 48 pakeitimą).
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Ex parte procedūra
Siekiant užtikrinti kuo didesnį priemonės veiksmingumą, pasiūlyme numatomas netikėtumo 
poveikis ESBĮ vykdymo etapu. Jo tikslas – sutrukdyti skolininkui pasiimti ar perkelti pinigų 
sumas, laikomas kitos nei ta, kurioje vykdoma procedūra, valstybės narės banko sąskaitose. 
Todėl europinė procedūra gali būti taikoma net ir prieš išduodant vykdomąjį dokumentą 
valstybėje narėje, kurioje yra skolininkas6, ir ESBĮ gali būti išduotas taikant ex parte
procedūrą, t. y., prieš tai neišklausius skolininko7.

Nors būtina išsaugoti netikėtumo poveikį taikant ESBĮ išdavimo ex parte procedūrą, 
pranešėjas mano, kad kai kurios nuostatos turėtų būti peržiūrėtos siekiant teisingai suderinti 
skolininko ir kreditoriaus teises. Iš tiesų pasiūlymas atrodo perdėtai palankus ieškovui, ir jame 
nenustatytos garantijos, reikalingos potencialiai labai griežtam ESBĮ pobūdžiui sušvelninti. 

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą analizę, pranešėjas laikosi nuomonės, kad reikėtų įtraukti 
nuostatą, pagal kurią išskirtiniais ir deramai pagrįstais atvejais būtų numatyta galimybė 
atsakovą iškviesti į teismą siekiant gauti papildomos informacijos8, kuri padėtų tiksliau 
įvertinti ieškinio pagrįstumą (žr. 3 ir 24 pakeitimus).

 Išdavimo sąlygos

Pranešėjo požiūriu, siekiant tinkamai suderinti skolininko ir kreditoriaus teises, būtina tiksliau 
ir griežčiau apibrėžti ESBĮ išdavimo sąlygas9. Todėl 7 straipsnio 1 dalies b punktas iš dalies 
keičiamas išplečiant ESBĮ išdavimo sąlygą. Pagal šį pakeitimą prašyti išduoti ESBĮ gali 
asmuo, kurio reikalavimo teisė gali būti visiškai arba iš dalies pažeista (žr. 1 ir 
20 pakeitimus). Tuo pačiu metu nuostatos sugriežtintos nustatant pakankamumo kriterijų, 
taikytiną įrodymams, kurie turi būti pateikiami reikalavimui įrodyti (žr. 19 pakeitimą), ir žalos 
pavojaus konkretumo bei realumo kriterijus (žr. 1 ir 20 pakeitimus).

 Prašymas išduoti ESBĮ

Pranešėjas siūlo išplėsti ir patikslinti informaciją, kurią skolininkas turi pateikti rengdamas 
prašymą išduoti ESBĮ (žr. 21, 23, 32, 33 ir 35 pakeitimus). Tais pačiais sumetimais 
paskesniame pakeitime nustatoma kreditoriaus pareiga kartu su prašymu išduoti ESBĮ pateikti 
pareiškimą, kuriuo jis patvirtintų, kad prašyme pateikiama informacija yra teisinga ir išsami, 
ir kad už bet kokį sąmoningai melagingą ir neišsamų pareiškimą jis gali susilaukti teisinių 
padarinių pagal valstybės narės, kurioje prašymas pateiktas, įstatymus (žr. 22 ir 
34 pakeitimus).

 Įrodymai

Pranešėjas mano, kad derėtų tiksliau ir griežčiau nustatyti priimtiniems įrodymams taikytinus 
kriterijus. Pranešėjo požiūriu, būtų netinkama naudotis rašytiniais liudytojų ar ekspertų 
pareiškimais. Eksperto apibrėžtį reglamentuojančios nacionalinių teisės sistemų nuostatos 
                                               
6 5 straipsnis (Prieinamumas).
7 10 straipsnis (Ex parte procedūra).
8 Rungimosi principas yra vienas iš pagrindinių valstybių narių teisės sistemų principų.
9 Žr. pasiūlymo 7 straipsnį.
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skiriasi, todėl kyla rimtas pavojus, kad pateikiant tokius liudijimus bus sukčiaujama. Dėl tos 
priežasties pranešėjas siūlo reglamentuoti įrodymų rinkimo pagal nacionalinę teisę metodus 
(žr. 25 pakeitimą) ir iš teksto išbraukti galimybę pasitelkti ekspertų rašytinius parodymus (žr. 
25 ir 26 pakeitimus).

 Kreditoriaus atsakomybė

Siekdamas, kad procedūra būtų naudojamasi atsakingai, pranešėjas mano esant būtina, kad 
kreditorius būtų laikomas atsakingu prieš atsakovą už bet kokią ESBĮ padarytą žalą, jeigu 
ESBĮ būtų panaikintas arba iš dalies pakeistas, jo vykdymas būtų nutrauktas arba, vykstant 
atitinkamam bylos nagrinėjimo procesui, reikalavimas būtų pripažintas nepagrįstu (žr. 5 ir 
29 pakeitimus). Pranešėjas siūlo analogiškai nustatyti kreditoriaus pareigą pateikti pakankamą 
laidavimą ar garantiją galimai skolininko patirtai žalai atlyginti, jeigu įvykdytas ESBĮ būtų 
panaikintas (žr. 4, 27 ir 28 pakeitimus).

2.4. Informacija apie banko sąskaitą ir bylos nagrinėjimo išlaidos

Pranešėjas mano, kad 16 straipsnio iii ir iv punktuose nurodyti duomenys, būtent gimimo 
data, nacionalinis tapatybės numeris, paso numeris arba juridinio asmens įrašymo į įmonių 
registrą numeris, turi būti visuomet pateikiami siekiant pakelti informacijos, reikalingos 
skolininko sąskaitai nustatyti, lygį ir paties skolininko teisių apsaugos lygį (žr. 36, 37, 38 ir 39 
pakeitimus). Be to, taikant tokią nuostatą, skolininko sąskaita būtų nustatoma greičiau ir 
tiksliau.

Vertindamas pasiūlymo 17 straipsnio nuostatas, pritardamas Europos duomenų apsaugos 
pareigūno nuomonei10 ir siekdamas, kad nebūtų platinama nesusijusi informacija ir nebūtų 
atskleista slapta banko informacija, pranešėjas siūlo, kad pagal prašymą gauti informaciją apie 
atsakovo banko sąskaitą būtų suteikiama tiktai informacija, iš tiesų reikalinga atsakovui ir jo 
sąskaitoms nustatyti (žr. 40 ir 50 pakeitimus), o pačiame prašyme būtų tiksliau nurodoma, 
kokios informacijos reikia (žr. 41 pakeitimą). Pranešėjas taip pat mano, kad apibrėžiant 
kompetentingos institucijos, kuri gali gauti informaciją, naudotinas priemones, reikėtų 
numatyti galimybę įpareigoti atsakovą atskleisti sąskaitos buvimo vietą, ir galimybę uždrausti 
jam naudoti, atsiimti ar perkelti joje esančių pinigų sumą, lygiavertę įsiskolintai sumai, dėl 
kurios išduotas ESBĮ (žr. 6 ir 44 pakeitimus).

Komisijos pasiūlyme numatoma, kad sumokant ar kompensuojant bankų patirtas išlaidas 
vykdant ESBĮ būtų taikomos nacionalinės teisės aktų nuostatos (30 straipsnio 1 dalis). Turint 
omenyje nacionalinės teisės sistemų skirtumus, taikant tokio pobūdžio nuostatą gali būti 
diskriminuojami tam tikri bankai, kuriems minėta kompensacija nenumatyta. Neabejotina, 
kad taikant siūlomą procedūrą reikės žmogiškųjų ir ekonominių išteklių, o į su jais susijusią 
naštą negalima neatsižvelgti, nes šiuo atveju ginami ne viešieji, o privatieji interesai. Todėl 
pranešėjas mano esant reikalinga, kad 30 straipsnyje būtų išdėstytos aiškios ir suderintos 
nuostatos, susijusios su bankų išlaidų, patirtų ESBĮ vykdymo etapu, apmokėjimu (žr. 
52 pakeitimą).

                                               
10 ˇr. Europos duomenų apsaugos pareigūno nuomonė; Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 373/4 (2011 m. 
gruod˛io 21 d.).


