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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu 
apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un 
komerclietās
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0445),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. panta 
2. punkta a), e) un f) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0211/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas 
atzinumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nosacījumiem konta apķīlāšanas 
rīkojuma izdošanai būtu jānodrošina 
atbilstošs līdzsvars starp kreditora 
interesēm panākt rīkojuma izdošanu 
nepieciešamības gadījumā un parādnieka 
interesēm novērst rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Parasti pirms nolēmuma 
pieņemšanas, kas ir izpildāms dalībvalstī, 
kurā konts atrodas, tiesai būtu jābūt 
pienācīgi pārliecinātai, ka kreditora 
prasījums pret parādnieku ir labi pamatots

(12) Nosacījumiem konta apķīlāšanas 
rīkojuma izdošanai būtu jānodrošina 
atbilstošs līdzsvars starp kreditora 
interesēm panākt rīkojuma izdošanu 
nepieciešamības gadījumā un parādnieka 
interesēm novērst rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Parasti pirms nolēmuma 
pieņemšanas, kas ir izpildāms dalībvalstī, 
kurā konts atrodas, tiesai būtu jābūt 
pienācīgi pārliecinātai, ka kreditora 
prasījums ir likumīgs un ka bez rīkojuma 
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un ka bez rīkojuma izdošanas vēlāk 
pieņemta nolēmuma izpilde varētu tikt 
padarīta neiespējama vai ievērojami 
sarežģītāka.

izdošanas ir reāls un konkrēts risks, ka 
kreditors varētu uzskatīt savas prasījuma 
tiesības par apdraudētām, arī tikai daļēji, 
un ka vēlāk pieņemta nolēmuma izpilde 
varētu tikt padarīta neiespējama vai 
ievērojami sarežģītāka. Tāpēc kreditoram 
jāiesniedz pietiekami pierādījumi, kas 
pamatoti ar konkrētiem faktiem, kuri 
tiesai pierāda prasījuma pamatojumu.

Or. it

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu konta apķīlāšanas 
rīkojuma pārsteiguma efektu, parādnieks
nebūtu jāinformē par pieteikumu, viņš 
nebūtu jāuzklausa pirms tā izdošanas, kā 
arī viņš nebūtu jāinformē par rīkojumu, 
pirms banka to nav piemērojusi. 
Parādniekam tomēr būtu jāvar apstrīdēt 
rīkojumu nekavējoties pēc tā piemērošanas. 

(13) Lai nodrošinātu konta apķīlāšanas 
rīkojuma pārsteiguma efektu, būtu labāk 
neinformēt parādnieku par pieteikumu, 
neuzklausīt viņu pirms tā izdošanas, kā arī 
viņš nebūtu jāinformē par rīkojumu, pirms 
banka to nav piemērojusi. Parādniekam 
tomēr būtu jāvar apstrīdēt rīkojumu 
nekavējoties pēc tā piemērošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai nodrošinātu tiesību lielāku 
noteiktību, tiesai, kurā ir iesniegts kontu 
apķīlāšanas rīkojuma pieprasījums, būtu 
jāvar uzklausīt parādnieku, ja tā uzskata 
to par nepieciešamu, lai pieņemtu galīgo 
lēmumu. Lai nodrošinātu rīkojuma 
pārsteiguma efektu, būtu jānosaka, ka 
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tiesas iespēja uzklausīt parādnieku ir 
izmantojama tikai ārkārtas gadījumos.

Or. it

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šai regulai būtu jāsniedz pietiekamas 
garantijas pret rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Jo īpaši, ja kreditors vēl nav 
saņēmis nolēmumu, kas ir izpildāms 
izpildes dalībvalstī, tiesai būtu jāvar 
pieprasīt kreditoram sniegt nodrošinājumu, 
lai garantētu zaudējumu atlīdzību, kas 
parādniekam varētu rasties rīkojuma 
nepamatotas izdošanas rezultātā. Uz 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 
kreditoram būs jākompensē parādniekam 
šādi zaudējumi, būtu jāattiecina valsts 
tiesības. Gadījumos, kad dalībvalsts 
tiesības neparedz tiesību aktos noteiktu 
prasītāja atbildību, šai regulai 
nevajadzētu liegt pasākumu izmantošanu, 
kuriem ir līdzvērtīgas sekas, piemēram, 
pienākumu prasītājam nodrošināt 
zaudējumu atlīdzību.

(15) Šai regulai būtu jāsniedz pietiekamas 
garantijas pret rīkojuma ļaunprātīgu 
izmantošanu. Jo īpaši, ja kreditors vēl nav 
saņēmis nolēmumu, kas ir izpildāms 
izpildes dalībvalstī, tiesai būtu jāvar 
pieprasīt kreditoram sniegt nodrošinājumu, 
lai garantētu zaudējumu atlīdzību, kas 
parādniekam varētu rasties rīkojuma 
nepamatotas izdošanas rezultātā. 

Or. it

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Šajā regulā būtu jāparedz prasītāja 
atbildība pret atbildētāju par iespējamiem 
tam radītajiem zaudējumiem tiesvedībā, 
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kuri pēc tam jāatmaksā. Valsts tiesību 
aktos būtu jāiekļauj nosacījumi, saskaņā 
ar kuriem kreditoram ir jāatmaksā 
parādniekam radītie zaudējumi. Šajos 
zaudējumos būtu jāiekļauj vismaz peļņas 
zudums un tiesvedībā radušies izdevumi.

Or. it

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tā kā pārrobežu situācijās kreditori 
pašlaik saskaras ar praktiskām grūtībām 
saņemt informāciju par parādniekiem no 
publiskiem vai privātiem avotiem, regulai 
būtu jāizveido mehānisms, kas ļautu 
kompetentajai iestādei izpildes dalībvalstī 
iegūt informāciju par parādnieka bankas 
kontiem, vai nu uzliekot pienākumu 
bankām atklāt parādnieka kontu atrašanās 
vietu attiecīgajā dalībvalstī, vai piešķirot 
piekļuvi informācijai, ko publiskās iestādes 
vai pārvaldes iestādes tur reģistros vai 
citādi. 

(16) Tā kā pārrobežu situācijās kreditori 
pašlaik saskaras ar praktiskām grūtībām 
saņemt informāciju par parādniekiem no 
publiskiem vai privātiem avotiem, regulai 
būtu jāizveido mehānisms, kas ļautu 
kompetentajai iestādei izpildes dalībvalstī 
iegūt vajadzīgo informāciju, lai 
identificētu parādnieka bankas kontus. Šo 
mehānismu izveido dalībvalstis saskaņā 
ar valsts tiesībām, un tajā var iekļaut 
pienākumu bankām atklāt parādnieka 
kontu atrašanās vietu attiecīgajā dalībvalstī, 
vai piešķirot piekļuvi informācijai, ko 
publiskās iestādes vai pārvaldes iestādes 
tur reģistros vai citādi, vai arī nosakot 
pienākumu parādniekam atklāt konta 
atrašanās vietu vienlaicīgi ar aizliegumu 
izmantot, izņemt vai pārskaitīt naudu no 
šā konta par summu, kas aprēķināta kā 
līdzvērtīga kontu apķīlāšanas rīkojuma 
summai.

Or. it
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EAPO ir pieejams kreditoram kā 
alternatīva dalībvalstīs pastāvošiem 
aizsardzības pasākumiem.

2. EAPO ir pieejams kreditoram kā 
alternatīva dalībvalstu tiesību aktos 
pastāvošiem aizsardzības pasākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo regulu piemēro lietās par laulāto 
mantu, reģistrētu partnerattiecību 
īpašumtiesiskajām sekām vai mantojumu, 
ja šajās lietās piemēro Savienības tiesību 
aktus, kas attiecas uz jurisdikciju, 
piemērojamajām tiesībām un nolēmumu 
atzīšanu un izpildi. 

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas izpratnē lieta tiek uzskatīta par 
lietu, kurā ir pārrobežu elementi; lieta, 
kurā tiesa, kas izskata EAPO pieteikumu, 
visi pamatojoties uz rīkojumu apķīlājamie 
bankas konti un puses atrodas vai to 
domicils atrodas vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, netiek uzskatīta par lietu, kurā 

Šīs regulas izpratnē lieta tiek uzskatīta par 
lietu, kurā ir pārrobežu elementi, ja 
parādnieka adrese un/vai apķīlājamais 
bankas konts vai konti ir reģistrēti citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, 
kas izskata EAPO izdošanu. 
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ir pārrobežu elementi.

Or. it

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “banka” ir uzņēmums, kura 
uzņēmējdarbība ir noguldījumu vai citu 
atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no 
sabiedrības un kredītu piešķiršana uz sava 
rēķina;

2. “banka” ir a) kredītiestāde saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 14. jūnija Direktīvas 
2006/48/EK par kredītiestāžu darbības 
sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) 
4. panta 1. punktu1;

b) elektroniskās naudas iestāde saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 16. septembra Direktīvas 
2009/110/EK par elektroniskās naudas 
iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un 
konsultatīvu uzraudzību 2. panta 
1. punktu2; 
________
1OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.
2OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp. 

Or. it

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “finanšu instruments” ir finanšu 
instruments Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 
1. punkta 17. apakšpunkta izpratnē;

svītrots
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Or. it

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “finanšu līdzekļi” ir nauda vai finanšu 
instrumenti;

5. „finanšu līdzekļi” ir nauda;

Or. it

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz bankas kontu, kurā atrodas 
nauda – dalībvalsts, kas norādīta konta 
IBAN;

a) dalībvalsts, kas norādīta konta IBAN;

Or. it

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz bankas kontu, kas satur 
finanšu instrumentus – dalībvalsts, kurā 
bankai, kas tur kontu, ir tās pastāvīgā 
mītnesvieta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 593/2008 19. pantu;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “prasījums” ir pastāvošs prasījums 
samaksāt noteiktu vai nosakāmu naudas 
summu;

7. “prasījums” ir likvīds un izpildāms 
pastāvošs prasījums samaksāt noteiktu vai 
nosakāmu naudas summu;

Or. it

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EAPO izdod tiesa. svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jurisdikcija EAPO izdošanai ir tiesām 
dalībvalstī, kurās ir jānotiek tiesvedībai pēc 
būtības saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem par jurisdikciju. Ja vairāk 
nekā vienai tiesai ir jurisdikcija izskatīt 
lietu pēc būtības, tad jurisdikcija ir tiesai, 
kurā prasītājs ir uzsācis tiesvedību pēc 
būtības vai plāno uzsākt tiesvedību pēc 
būtības.

2. Jurisdikcija EAPO izdošanai ir tiesām 
dalībvalstī, kurās ir jānotiek tiesvedībai pēc 
būtības saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem par jurisdikciju. 

Or. it
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 2. un 3. punktu, ja prasījums 
parādnieka kā patērētāja līgumā ir 
noteikts kā pienākums nekomerciāliem 
vai uz tā profesionālo darbību 
neattiecināmu darbību mērķiem, 
jurisdikcija EAPO izdošanai ir tiesai
parādnieka deklarētās dzīvesvietas 
dalībvalstī.

Or. it

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EAPO izdod par summu, par kādu tas ir 
pieprasīts, vai par tās daļu, ja prasītājs 
norāda attiecīgus faktus, kas ir pienācīgi 
pamatoti ar pierādījumiem, kuri apmierina 
tiesu attiecībā šiem abiem kritērijiem: 

1. EAPO izdod par summu, par kādu tas ir 
pieprasīts, vai par tās daļu, ja prasītājs 
norāda pietiekamus pierādījumus, kuri 
apmierina tiesu attiecībā šiem abiem 
kritērijiem: 

Or. it

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir ticams, ka bez rīkojuma izdošanas 
vēlāka jau pastāvoša vai nākotnē izsniegta 
izpildu dokumenta izpilde attiecībā uz 

b) ir reāls un konkrēts risks, ka bez 
rīkojuma izdošanas prasītāja prasījuma 
tiesības var tikt pilnībā vai daļēji 
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atbildētāju var tikt kavēta vai padarīta
būtiski sarežģītāka, tai skaitā, jo pastāv 
patiess risks, ka atbildētājs var izņemt, 
atsavināt vai noslēpt aktīvus, kas tiek 
turēti bankas kontā vai kontos, kuri ir 
apķīlājami. 

apdraudētas. 

Or. it

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbildētāja un, ja nepieciešams, 
atbildētāja pārstāvja vārdu (nosaukumu);

b) atbildētāja un, ja nepieciešams, 
atbildētāja pārstāvja vārdu (nosaukumu), 
adresi, dzimšanas datumu un 
kontaktinformāciju vai pases numuru;

Or. it

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – k apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) liecību par to, ka EAPO pieteikuma 
iesniedzēja sniegtā informācija ir patiesa 
un pilnīga, un pieteikuma iesniedzējs 
apzinās tiesību aktos noteiktās sekas par 
tīšu nepatiesu un nepilnīgu ziņu 
sniegšanu tajā dalībvalstī, kurā tiek 
iesniegts pieprasījums;

Or. it
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Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikumu var iesniegt, izmantojot 
jebkādus saziņas līdzekļus, tai skaitā 
elektroniskos.

4. Pieteikumu un, ja nepieciešams, 
attiecīgos dokumentus var iesniegt, 
izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, tai 
skaitā elektroniskos.

Or. it

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas gadījumos tiesa, kurā ir iesniegts 
EAPO pieprasījums, var pieprasīt 
uzklausīt atbildētāju, ja tā to uzskata par 
nepieciešamu, lai pieņemtu galīgo 
lēmumu.

Or. it

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kompetentā tiesa uzskata, ka tā 
nevar izdot EAPO bez papildu 
pierādījumiem, tā var pieņemt šādus 
pierādījumus kā liecinieku rakstveida 
liecības vai ekspertu rakstveida 
atzinumus. 

1. Tiesa izmanto atbilstošāko metodi 
saskaņā ar valsts tiesībām, lai savāktu 
pierādījumus. 

Or. it
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesa pieņem mutiskas liecības tikai 
gadījumos, kuros tā mutiskas liecības 
uzskata par nepieciešamām. Gadījumos, 
kad prasītāja, liecinieka vai eksperta 
domicils nav tajā pašā vietā, kur atrodas 
kompetentā tiesa, tiesa pieņem 
pierādījumus, izmantojot 
videokonferences vai citas komunikāciju 
tehnoloģijas, ja šādas tehnoloģijas ir 
pieejamas.

2. Tiesa pieņem mutiskas liecības tikai 
gadījumos, kuros tā mutiskas liecības 
uzskata par nepieciešamām, arī izmantojot 
videokonferences vai citas komunikāciju 
tehnoloģijas, ja šādas tehnoloģijas ir 
pieejamas.

Or. it

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms EAPO izdošanas tiesa var pieprasīt
prasītājam drošības naudu vai līdzvērtīgu
nodrošinājumu, lai garantētu zaudējumu 
atlīdzību, kas radušies atbildētājam, ciktāl 
prasītājam ir pienākums atlīdzināt šādus 
zaudējumus saskaņā ar valsts tiesībām.

Pirms EAPO izdošanas tiesa pieprasa
prasītājam drošības naudu vai pietiekamu
nodrošinājumu, lai garantētu zaudējumu 
atlīdzību, kas radušies atbildētājam, ciktāl 
prasītājam ir pienākums atlīdzināt šādus 
zaudējumus saskaņā ar 12.a pantu.

Or. it
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā tiesa var atbrīvot prasītāju no 
šā panta pirmajā daļā minētās drošības 
naudas iemaksāšanas vai nodrošinājuma 
sniegšanas, ja tā to uzskata par lieku, jo 
īpaši ņemot vērā kreditora ekonomisko 
stāvokli.

Or. it

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Prasītāja atbildība
1. Prasītājs ir atbildīgs pret atbildētāju par 
jebkādiem saistībā ar EAPO radītiem 
zaudējumiem, ja rīkojums tiek atcelts vai 
grozīts, ja EAPO izpilde tiek pārtraukta 
vai ja tiesvedībā pieprasījumu atzīst par 
nepamatotu.
2. Tās dalībvalsts tiesa, kurā EAPO ir 
atcelts vai grozīts, ir atbildīga par šā panta 
1. punktā minēto zaudējumu apzināšanu.

Or. it
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kas noteikti 5. panta 
2. punktā, ja prasītājs ir ieguvis 
nolēmumu vai tiesas izlīgumu, viņš var 
pieprasīt, lai tiesa, kas pieņēma nolēmumu 
vai tiesas izlīgumu, izdod arī EAPO.

1. Gadījumos, kas noteikti 5. panta 
2. punktā, tiesa, kas pieņēma nolēmumu 
vai tiesas izlīgumu, ir kompetenta izdot
EAPO.

Or. it

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja prasītājs ir ieguvis publisku aktu, viņš 
var pieprasīt, lai tās dalībvalsts, kurā 
publiskais akts ir sastādīts, kompetentā 
iestāde, kuru dalībvalsts pilnvarojusi šim 
nolūkam, izdod arī EAPO.

2. Ja prasītājs ir ieguvis publisku aktu, tās 
dalībvalsts, kurā publiskais akts ir sastādīts, 
kompetentā iestāde ir kompetenta izdot
EAPO attiecībā uz publiskajā aktā minēto 
prasījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbildētāja un, ja nepieciešams, 
atbildētāja pārstāvja vārdu (nosaukumu);

b) atbildētāja un, ja nepieciešams, 
atbildētāja pārstāvja vārdu (nosaukumu), 
adresi, dzimšanas datumu un 
kontaktinformāciju vai pases numuru;

Or. it
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informāciju par kontu (kontiem) 
atbilstoši 16. pantam, izņemot gadījumus, 
kad pieprasījums saņemt informāciju par 
kontiem tiek veikts saskaņā ar 17. pantu;

d) informāciju par kontu (kontiem) 
atbilstoši 16. pantam, tostarp tās bankas 
nosaukumu un adresi, kurā parādniekam 
ir konts (konti), izņemot gadījumus, kad 
pieprasījums saņemt informāciju par 
kontiem tiek veikts saskaņā ar 17. pantu;

Or. it

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – i apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) liecību par to, ka EAPO pieteikuma 
iesniedzēja sniegtā informācija ir patiesa 
un pilnīga, un pieteikuma iesniedzējs 
apzinās tiesību aktos noteiktās sekas par 
tīšu nepatiesu un nepilnīgu ziņu 
sniegšanu tajā dalībvalstī, kurā tiek 
iesniegts pieprasījums;

Or. it

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieteikumu var iesniegt, izmantojot 
jebkādus saziņas līdzekļus, tai skaitā 

3. Pieteikumu un, ja nepieciešams, 
attiecīgos dokumentus var iesniegt, 
izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, tai 
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elektroniskos. skaitā elektroniskos.

Or. it

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
16. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atbildētāja pilno vārdu; a) ja atbildētājs ir fiziska persona, viņa 
pilnu vārdu, dzimšanas datumu, personas 
apliecības numuru vai pases numuru;

Or. it

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
16. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja atbildētājs ir juridiska persona, šīs 
personas reģistrācijas numuru;

Or. it

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
16. pants – c punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ja atbildētājs ir fiziska persona, viņa 
dzimšanas datumu vai personas apliecības 
numuru, vai pases numuru, vai

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
16. pants – c punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ja atbildētājs ir juridiska persona, šīs 
personas reģistrācijas numuru.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja prasītājam nav informācijas par 
kontu, kas noteikta 16. pantā, prasītājs var 
pieprasīt, lai izpildes dalībvalsts 
kompetentā iestāde iegūst nepieciešamo 
informāciju. Šādu pieprasījumu iekļauj 
pieteikumā EAPO izdošanai.

1. Ja prasītājam nav informācijas par 
kontu, kas noteikta 16. pantā, prasītājs var 
pieprasīt, lai izpildes dalībvalsts 
kompetentā iestāde iegūst nepieciešamo 
informāciju, lai atpazītu parādnieka 
bankas kontu vai kontus. Šādu 
pieprasījumu iekļauj pieteikumā EAPO 
izdošanai.

Or. it

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumā iekļauj visu informāciju, kas 
prasītājam pieejama par atbildētāju un 
atbildētāja bankas kontiem.

2. Pieteikumā iekļauj visu informāciju, kas 
prasītājam pieejama par atbildētāju un 
atbildētāja bankas kontiem. Prasītājs 
norāda dalībvalsti, kurā parādniekam ir 
bankas konts vai konti, kam ir pieprasīta 
apķīlāšana, sniedzot pietiekamus 
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pamatojumus, lai attaisnotu šādu 
pieprasījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Informācijas iegūšanas līdzeklis valsts 
tiesībās, ko paziņo Komisijai saskaņā ar 
48. pantu, ir viens no šiem:

5. Lai iegūtu vajadzīgo informāciju 
parādnieka bankas konta vai kontu 
atpazīšanai, dalībvalstis valsts tiesībās 
paredz vienu no šādiem līdzekļiem:

Or. it

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pienākums visām bankām dalībvalsts 
teritorijā atklāt, vai atbildētājam tajās ir 
bankas konts;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iespēja noteikt pienākumu 
atbildētājam atklāt konta atrašanās vietu, 
vienlaicīgi ar aizliegumu izmantot, izņemt 
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vai pārskaitīt naudu no šā konta par 
summu, kas aprēķināta kā EAPO summa;

Or. it

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iesniedzot pieteikumu EAPO izdošanai, 
prasītājs paziņo, vai viņš kādā citā tiesā ir 
iesniedzis pieteikumu EAPO izdošanai vai 
līdzīga aizsardzības pasākuma izdošanai 
saskaņā ar valsts tiesībām pret to pašu 
atbildētāju, kas ir vērsts uz tā paša 
prasījuma nodrošināšanu. 

1. Iesniedzot pieteikumu EAPO izdošanai, 
prasītājs paziņo, vai viņš kādā citā tiesā ir 
iesniedzis pieteikumu EAPO izdošanai vai 
līdzīga aizsardzības pasākuma izdošanai 
saskaņā ar valsts tiesībām pret to pašu 
atbildētāju, kas ir vērsts uz tā paša 
prasījuma nodrošināšanu. Prasītājs 
vajadzības gadījumā norāda EAPO 
pieprasījumus, kas iepriekš ir noraidīti.

Or. it

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Prasītājs informē tiesu, kurā ir iesniegts 
pieteikums EAPO izdošanai, par jebkuru 
citu EAPO vai aizsardzības pasākumu 
saskaņā ar valsts tiesībām, kas ir izdots, 
pamatojoties uz pieteikumu, kas minēts 
1. punktā. Šajā gadījumā tiesa vai izdodošā 
iestāde var atturēties no papildu rīkojuma 
izdošanas, ja tā uzskata, ka pasākumi, kas 
jau ir noteikti, pietiekami aizsargā prasītāja 
intereses. 

2. . Prasītājs informē tiesu, kurā ir iesniegts 
pieteikums EAPO izdošanai, par jebkuru 
citu EAPO vai aizsardzības pasākumu 
saskaņā ar valsts tiesībām, kas ir izdots, 
pamatojoties uz pieteikumu, kas minēts 
1. punktā. Šajā gadījumā tiesa vai izdodošā 
iestāde var atturēties no papildu rīkojuma 
izdošanas, ja tā uzskata, ka pasākumi, kas 
jau ir noteikti, pietiekami aizsargā prasītāja 
intereses. Prasītājs vajadzības gadījumā 
informē tiesu par EAPO pieprasījumiem, 
kas iepriekš ir noraidīti.

Or. it
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Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņa un sadarbība starp tiesām svītrots
1. Ja dalībvalsts tiesām ir iesniegts 
pieteikums EAPO izdošanai un tiesās citā 
dalībvalstī ir uzsākta tiesvedība pēc 
būtības, šīs tiesas var sadarboties, lai 
nodrošinātu pienācīgu koordināciju starp 
tiesvedību pēc būtības un tiesvedību 
saistībā ar EAPO. 
2. Tiesa, kurā ir iesniegts pieteikums 
EAPO izdošanai, var pieprasīt 
informāciju no citas tiesas, kas minēta 
1. punktā, par visiem attiecīgajiem lietas 
apstākļiem vai pieprasīt prasītajam iegūt 
šādu informāciju (piemēram, par risku, 
ka atbildētāja aktīvi var tikt nobēdzināti 
vai tiesas, kurā notiek lietas izskatīšana 
pēc būtības, atteikumu piemērot līdzīgu 
pasākumu). Šādu informāciju var 
pieprasīt tieši vai arī izmantojot Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un 
komerclietās, ko izveidoja ar Lēmumu 
2001/470/EK. 

Or. it

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kontā esošos finanšu līdzekļus, kas 
norādīti EAPO saskaņā ar 1. punktu, 
veido finanšu instrumenti, to vērtību 
nosaka, izmantojot attiecīgo tirgus likmi 

svītrots
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piemērošanas dienā. 

Or. it

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja kontā turēto finanšu līdzekļu valūta 
nav tā pati, kurā ir izdots EAPO, banka šo 
summu konvertē, izmantojot oficiālo 
valūtas maiņas kursu piemērošanas dienā. 

4. Ja kontā turēto finanšu līdzekļu valūta 
nav tā pati, kurā ir izdots EAPO, banka šo 
summu konvertē, izmantojot oficiālo 
valūtas maiņas kursu piemērošanas dienā
dalībvalstī, kurā atrodas konts. 

Or. it

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Banka var nosūtīt paziņojumu, 
izmantojot drošus elektroniskās saziņas 
līdzekļus. 

3. Banka var nosūtīt paziņojumu, 
izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, 
ja tie ir droši saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 16. un 17. pantu. 

Or. it

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja EAPO attiecas uz vairākiem 1. Banka piemēro EAPO tikai tās summas 



PE483.539v01-00 26/31 PR\892675LV.doc

LV

kontiem, ko atbildētājs tur vienā un tajā 
pašā bankā, banka to piemēro tikai tās 
summas apmērā, kas ir norādīta EAPO. 

apmērā, kas ir norādīta EAPO. Ja 
atbildētājam ir vairāki konti vienā un tajā 
pašā bankā, tā apķīlā summu saskaņā ar 
godprātības un labas ticības kritērijiem, 
lai pēc iespējas mazāk apdraudētu 
atbildētāju.

Or. it

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bankai ir tiesības pieprasīt samaksu vai 
izdevumu atlīdzību, kas radušies EAPO vai 
17. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
rīkojuma piemērošanas rezultātā, ja tām ir 
tiesības pieprasīt samaksu vai atlīdzību 
par rīkojumu piemērošanu ar 
līdzvērtīgām sekām, kas tiek izdoti 
saskaņā ar valsts tiesībām. 

1. Bankai ir tiesības pieprasīt samaksu vai 
izdevumu atlīdzību, kas radušies EAPO vai 
17. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
rīkojuma piemērošanas rezultātā.

Or. it

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts saskaņā ar 48. pantu paziņo 
Komisijai, vai bankām ir tiesības atgūt 
savus izdevumus un, ja tām šādas tiesības 
ir – maksājuma apmēru saskaņā ar 
2. punktu.

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešai personai ir tiesības celt iebildumus 
pret EAPO izcelsmes dalībvalsts vai 
izpildes dalībvalsts tiesās, ciktāl rīkojums 
vai tā izpilde skar to tiesības.

Trešai personai ir tiesības celt iebildumus 
pret EAPO izcelsmes dalībvalsts tiesās
saskaņā ar izcelsmes valstī piemērojamām 
tiesībām.

Or. it

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trešai personai ir tiesības celt 
iebildumus pret EAPO izpildes dalībvalsts 
tiesās saskaņā ar izpildes valstī 
piemērojamām tiesībām.

Or. it
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Pašlaik ES līmenī pastāv dažādi instrumenti, kuru mērķis ir veicināt neatmaksātu prasījumu 
piedziņu. Tostarp: Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, Eiropas maksājuma rīkojums un 
Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem. Lai arī šie instrumenti atvieglo 
pārrobežu prasījumu piedziņas rīkojumu atpazīšanu, vēl ir daudz jāpiestrādā pārejas 
pasākumu jomā.

Lēš, ka katru gadu aptuveni 2,6 % no Eiropas uzņēmumu gada apgrozījuma tiek zaudēts 
neatmaksātos prasījumos. Valstu noteikumu sadrumstalotība prasījumu piedziņas jomā ļauj 
parādniekam vienkārši izņemt naudu no vienas dalībvalsts bankas konta un noguldīt to citas 
dalībvalsts bankas kontā vai pārskaitīt uz to.

Kā uzsvērts Eiropas Komisijas ziņojumā1, pašreizējā situācijā pastāv četras problēmas:

 nosacījumi bankas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanai dalībvalstīs būtiski atšķiras2;
 daudzās dalībvalstīs nav noteikta iespēja iegūt informāciju par parādnieka bankas konta 

atrašanās vietu;
 kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanas pieprasīšanas izdevumi pārrobežu gadījumos 

vienmēr ir augstāki nekā valsts līmenī;
 atšķirības starp valstu izpildes tiesvedībām un attiecīgajiem termiņiem ir liels šķērslis 

parādniekiem.

Lai risinātu šīs problēmas, šajā regulas priekšlikumā izveidots jauns aizsargājošs juridiskais 
instruments ar nosaukumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (EAPO), kuru kreditors varēs 
izmantot kā alternatīvu valsts pasākumiem. Komisija uzskata, ka šā instrumenta izmantošana 
ļaus uzņēmumiem atgūt neatmaksātus prasījumus līdz EUR 600 miljonu apjomam3.

2. Referenta nostāja

2.1. Darbības joma

Referents atbalsta Komisijas piemēroto juridisko konsekvenci izņēmumiem no priekšlikuma 
darbības jomas. Tie lielākoties atbilst Briseles I regulā noteiktajiem izņēmumiem, piemēram, 
ģimenes tiesības, sociālās tiesības un arbitrāža.

                                               
1 Skatīt Ziņojumu par priekšlikumu regulai (COM(2011)0445, 3. lpp.).
2 Apķīlāšanas rīkojums netiek piemērots visā Savienības tiesiskajā sistēmā. Gluži pretēji, dažādās tiesu sistēmās 
pastāv vairāki pārejas pasākumi, sākot no vispārīgiem instrumentiem, piemēram, maksājumi (Īrijā) vai rīkojumi 
(Dānijā), līdz konkrētiem instrumentiem, piemēram, Garnishment Order (Maltā). Šajā saistībā skatīt salīdzinošo 
novērtēšanu valstu procedūru apķīlāšanas rīkojuma izdošanas jomā, ko veicis CSES Eiropas Komisijas pasūtītajā 
pētījumā, kurš publicēts 2011. gadā, „Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the 
Attachment of Bank Accounts” (70.–85. lpp).
3 Skatīt Komisijas ietekmes vērtējumu par priekšlikumu regulai (35. lpp.), kas pieejams tīmekļa vietnē http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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Referents savukārt iesaka izslēgt no priekšlikuma darbības jomas īpašumtiesības un 
mantojumu (sk. 8. grozījumu). Referents uzskata, ka tik plašai piemērošanas jomai būtu jāveic 
atsevišķs ietekmes novērtējums. Turklāt nešķiet, ka šīs jomas ietilpst priekšlikuma galvenajos 
mērķos, kas, kā norāda Komisija, ir „atvieglot pārrobežu prasījumu piedziņu” un „uzlabot 
tiesu spriedumu izpildes efektivitāti civillietās un komerclietās attiecībā uz pārrobežu 
strīdiem4”.

2.2. Definīcijas

Lai ierobežotu regulas piemērošanas jomu, referents uzskata, ka skaidrāk jāformulē un 
jāvienkāršo priekšlikuma teksts attiecībā uz definīcijām jomās, kas neattiecas uz pārrobežu 
elementiem. Atbilstoši jādefinē jēdziens „pārrobežu strīds”. Tāpēc referents iesaka izvirzīt 
stingrākus kritērijus, kas nosaka pārrobežu raksturu šajā jomā, izmantojot pieņēmuma 
atspēkojumu. Attiecīgi pārrobežu elementi šajā jomā pastāv tikai gadījumā, ja parādnieku 
domicils un/vai bankas konti, kurus gatavojas apķīlāt ar rīkojumu, atrodas dalībvalstī, kurā 
neatrodas tiesa, kurā iesniegts pieprasījums izdot EAPO (sk. 9. grozījumu).

Referents uzskata, ka „bankas konta” definīcijā nebūtu jāiekļauj arī „finanšu instrumenti” 
tādā nozīmē, kā tie definēti Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 17. apakšpunktā (sk. 
11., 12. un 14. grozījumu5). Šie instrumenti cita starpā iekļautu nekustamo īpašumu, naudas 
tirgus instrumentus, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas, iespējas līgumus un kredītriska 
pārveduma atvasinātos finanšu instrumentus. Referents uzskata, ka finanšu instrumentu 
iepriekšēja iesaldēšana rada riskus, kas atšķiras no parastās noguldījumu kontu iesaldēšanas. 
Finanšu instrumentu vērtība ir atkarīga no mainīgām tirgus likmju svārstībām. Tāpēc finanšu 
instrumentu iekļaušana rīkojuma darbības jomā varētu negatīvi ietekmēt gan parādnieku, gan 
kreditoru.

Referents uzskata, ka „prasījuma” definīcija priekšlikuma 4. panta 7. punktā būtu 
jāpaplašina, lai skaidri noteiktu tā raksturu. Šajā saistībā iekļautā atsauce uz „noteiktu vai 
nosakāmu naudas summu” ļauj noteikt prasījuma pamatojumu un varētu novērst 
neatbilstības, interpretējot prasījuma raksturu, uz kuru balstoties, tiesnesim ir jāizdod EAPO
(sk. 15. grozījumu).
Visbeidzot, lai palielinātu teksta tiesisko noteiktību, referents uzskata, ka skaidrāk jānosaka 
„bankas” definīcija, diferencējot kredītiestādes un elektroniskās naudas iestādes (sk. 
10. grozījumu).

2.3. EAPO iegūšanas procedūra
Ex parte procedūra

Lai nodrošinātu rīkojuma maksimālu efektivitāti, priekšlikumā noteikts „pārsteiguma efekts” 
EAPO izdošanas posmā. Tā mērķis ir neļaut parādniekam izņemt naudas summas vai 
pārskaitīt tās uz citiem bankas kontiem citā dalībvalstī, kurā neatrodas attiecīgā tiesa. Tāpēc 
Eiropas procedūra ir pieejama arī pirms izpildes lēmuma saņemšanas dalībvalstī, kurā atrodas 
parādnieks6, un rīkojumu var izdot ar ex parte procedūru jeb bez iepriekšējas parādnieka 
                                               
4 Komisijas priekö likuma paskaidrojuma raksts, COM(2011)0445, 4. lpp.
5 Saskaņā ar ieteikto grozījumu iesaka svītrot 26. panta 3. punktu, kas nosaka izpildīt EAPO attiecībā uz finanšu 
instrumentiem (sk. 48. grozījumu).
6 5. pants (Pieejamība).
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uzklausīšanas7.

Lai arī ir būtiski saglabāt pārsteiguma efektu, izmantojot ex parte procedūru EAPO izdošanā, 
referents uzskata, ka šā noteikuma stingrība būtu jāpārskata, lai izveidotu pareizu līdzsvaru 
starp kreditora un parādnieka tiesībām. Priekšlikums šķiet pārmērīgi orientēts par labu 
prasītājam un nedod vajadzīgās garantijas, lai atvieglotu, iespējams, pārāk stingru tiesas 
lēmumu.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, referents cer, ka tiks ieviests noteikums, kas pietiekami 
pamatotos ārkārtas gadījumos paredz iespēju, ka tiesa var uzklausīt atbildētāju, lai iegūtu 
papildu informāciju8, un tādējādi varētu precīzāk novērtēt lietas pamatojumu (sk. 3. un 
24. grozījumu).

 Izdošanas nosacījumi

Referents uzskata, ka jāizveido precīzāki un stingrāki EAPO izdošanas nosacījumi, lai 
līdzsvarotu parādnieka un kreditora tiesības9. Attiecīgi [7. panta] 1. punkta b) apakšpunktā 
izdarītais grozījums izveido plašāku nosacījumu EAOP pieprasīšanai. Saskaņā ar grozījumu 
rīkojumu var pieprasīt tas, kurš var uzskatīt savas prasījuma tiesības par pilnībā vai daļēji 
apdraudētām (sk. 1. un 20. grozījumu). Vienlaicīgi noteikums ir pastiprināts ar kritēriju 
„pietiekams” attiecībā uz nepieciešamajiem pierādījumiem par prasījumu (sk. 19. grozījumu) 
un „konkrēts” un „reāls” attiecībā uz apdraudējumu (sk. 1. un 20. grozījumu).

 Pieteikums EAPO izdošanai

Referents iesaka paplašināt un precizēt informāciju par to, kas parādniekam ir jāiesniedz, 
aizpildot EAPO pieprasījumu (sk. 21., 23., 32., 33. un 35. grozījumu). Tādā pašā veidā ar 
nākamo grozījumu ieviests pienākums kreditoram kopā ar EAPO pieprasījumu iesniegt 
liecību, kas apstiprina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga un jebkura tīši 
nepatiesa un nepilnīga deklarācija var radīt juridiskas sekas saskaņā ar tās dalībvalsts 
likumdošanu, kurā ir iesniegts pieprasījums (sk. 22. un 34. grozījumu).

 Pierādījumi

Referents uzskata, ka jāprecizē un jāizveido stingrāki kritēriji, kas nosaka pierādījumus, kurus 
atļauts izmantot procedūrā. Šajā saistībā referents neuzskata par piemērotu izmantot liecinieku 
rakstveida liecības vai ekspertu rakstveida atzinumus. Valstu noteikumi attiecībā uz 
„eksperta” definīciju dažādu valstu tiesībās atšķiras, tādējādi radot nopietnu risku saņemt 
krāpnieciskas liecības. Tāpēc referents iesaka noteikt metodes pierādījumu vākšanai saskaņā 
ar valsts tiesībām (sk. 25. grozījumu) un svītrot no teksta iespēju izmantot ekspertu atzinumus 
(sk. 25. un 26. grozījumu).

 Kreditora atbildība

                                               
7 10. pants (Ex parte procedūra).
8 Sacīkstes princips ir viens no galvenajiem dalībvalstu tiesību sistēmu principiem.
9 Sk. priekö likuma 7. pantu.
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Lai veicinātu jēdziena „atbildīgs” izmantošanu procedūrā, referents uzskata, ka kreditoram 
jābūt atbildīgam pret atbildētāju par jebkādiem zaudējumiem, ko rada EAPO, ja EAPO tiek 
atcelts vai grozīts, ja tā izpildīšana tiek pārtraukta vai attiecīgā procesa laikā pieprasījums tiek 
atzīts par nepamatotu (sk. 5. un 29. grozījumu). Līdzvērtīgi referents iesaka noteikt par 
kreditora pienākumu iemaksāt obligātu drošības naudu vai sniegt pietiekamu nodrošinājumu, 
lai atlīdzinātu iespējamus parādniekam radušos zaudējumus no tāda EAPO izpildes, kas vēlāk 
tiek atcelts (sk. 4., 27. un 28. grozījumu).

2.4. Informācija par bankas kontu un procedūras izmaksas

Referents uzskata, ka priekšlikuma 16. panta c) punkta iii) un iv) apakšpunktā minētie dati, 
konkrēti dzimšanas datums, personas apliecības numurs vai pases numurs, vai juridiskām 
personām — personas reģistrācijas numurs, jāpaziņo vienmēr, lai paaugstinātu parādnieka 
konta identificēšanai nepieciešamo informācijas līmeni, attiecīgi paaugstinot atbildētāja 
tiesību aizsardzības līmeni (sk. 36., 37., 38. un 39. grozījumu). Šāds noteikums var arī ļaut 
ātrāk un drošāk identificēt parādnieka kontu.

Attiecībā uz priekšlikuma 17. panta noteikumiem saskaņā ar „Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja10” atzinumu un, lai novērstu neatbilstošas informācijas publiskošanu, kā arī, lai 
neatklātu banku noslēpumus, referents iesaka ierobežot prasību un informācijas par atbildētāja 
bankas kontu iegūšanu tikai attiecībā uz tiem gadījumiem, kad tas ir efektīvi nepieciešams, lai 
identificētu atbildētāju un tā kontus (sk. 40. un 50. grozījumu), un precīzāk noteikt prasīto 
informāciju (sk. 41. grozījumu). Tāpat referents uzskata, ka starp tiesai pieejamajiem 
pasākumiem informācijas iegūšanai jāiekļauj iespēja noteikt pienākumu atbildētājam atklāt 
konta atrašanās vietu vienlaicīgi ar aizliegumu izmantot, izņemt vai pārskaitīt naudu no šā 
konta par summu, kas aprēķināta kā līdzvērtīga EAPO summai (sk. 6. un 44. grozījumu).

Komisijas priekšlikumā paredzēts, ka EAPO izpildes izdevumu maksāšanu vai atmaksāšanu 
bankām nosaka valsts tiesību aktos (30. panta 1. punkts). Tā kā dažādas valstu tiesību 
sistēmas ir atšķirīgas, šāds noteikums var radīt diskrimināciju un zaudējumus dažām bankām, 
kurām šāda atlīdzināšana nav paredzēta. Nenoliedzami, jaunā procedūra ietver cilvēkresursu 
un ekonomisko resursu piesaistīšanu, un šajā apgrūtinājumā nevar neņemt vērā to, ka 
procedūrā intereses nav sabiedriskas, bet gan privātas. Tāpēc referents uzskata, ka 30. pantā 
jāizveido visaptveroši un saskaņoti noteikumi EAPO izpildes laikā radušos banku izdevumu 
atmaksāšanai (sk. 52. grozījumu).

                                               
10 Skatīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu; Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 373/4 
(21.12.2011.).


