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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0825/2010, внесена от Alice Vasilescu, с румънско гражданство, 
относно забавяне на изпълнението от страна на германските органи на 
удостоверено като европейско изпълнително основание решение, 
произнесено от румънски съд съгласно Регламент (ЕО) № 805/2004

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост относно процесуалното забавяне на
изпълнението на удостоверено като европейско изпълнително основание решение, 
произнесено от румънски съд съгласно Регламент (ЕО) № 805/2004 за погасяване от 
страна на германски гражданин на дълг в размер на 8 000 евро, заедно със съдебните 
разноски. Вносителката протестира срещу прекомерното забавяне от страна на съдия-
изпълнител и съдия в Goppingen (Baden Württemberg) на изпълнението на европейското 
изпълнително основание, като твърди, че съдия-изпълнителят го е задържал 
прекомерно дълго преди главното производство и впоследствие е извършил редица 
процесуални нарушения при връчването на призовките, осигурявайки по този начин 
основание на ответника да забави погасяването на неиздължената сума. Тя твърди, че 
производството по принудителното изпълнение допълнително е забавено от съдията и в 
момента се е стигнало до безизходно положение. Тя посочва, че нейният адвокат е бил 
информиран от своите германски партньори, че първоначалното бездействие е 
причинено от непознаване на процедурите за изпълнение на европейско изпълнително 
основание, издадено съгласно Регламент (ЕО) № 805/2004. Съответно тя търси 
помощта на Европейския парламент за гарантиране, че германските органи ще 
изпълнят своите задължения съгласно регламента, с оглед въпросът да бъде решен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 ноември 2010 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 29 март 2011 г..

Вносителката описва конкретен случай, свързан с принудителното изпълнение в 
Германия (Baden-Württemberg) на удостоверено като европейско изпълнително 
основание решение, произнесено от румънски съд, продължило без успех повече от 
година. Вносителката описва различните мерки, предприети от германските органи, 
които счита за неподходящи и забавящи производството. 

Коментари на Комисията

Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание 
(ЕИО) при безспорни вземания е приложим от 21 октомври 2005 г.  Държавите членки 
са длъжни да уведомят Комисията относно процедурите по поправка и оттегляне, както 
и процедурата за преразглеждане на ЕИО, приетите езици и органите, компетентни по 
отношение на случаи, свързани с публични документи.  Германия е изпълнила това 
задължение. Регламентът указва условията, при които съдебните решения, публичните 
документи или съдебните споразумения могат да бъдат удостоверени като европейски 
изпълнителни основания. Такова удостоверяване дава възможност на ищеца да търси 
принудително изпълнение на решението във всяка държава-членка, без да е 
необходимо признаване (процедура по признаване и изпълнение). 

Принудителното изпълнение е осъществено въз основа на националното 
законодателство на изпълняващата държава членка.  Компетентният орган по 
отношение на принудителното изпълнение съгласно националното право борави с ЕИО 
по същия начин, както и с изпълнително основание, издадено в неговата собствена 
държава-членка.  В частност, този орган не следва да търси одобрение от друг орган по 
отношение на принудителното изпълнение, ако това не се изисква съгласно 
националното право. По своята същност регламентът следва да бъде директно прилаган 
от органите на държавите членки. Задължение на държавите членки е да осигурят 
ефективното прилагане, т.е. да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с 
практическата възможност да приложат правото на Европейския съюз и произтичащите 
от него права. Предвид описанието на производството по принудително изпълнение, 
посочено в петицията, Комисията изразява загриженост по отношение на твърдението, 
че съдия-изпълнител е предприел действия едва след като е получил потвърждение от 
съдия, че може да се пристъпи към принудително изпълнение на ЕИО. В случай че е 
така, това може да съставлява нарушение на член 5 от регламента, т.е. премахването на 
процедурата по признаване и изпълнение, което е основно постижение в този 
Регламент.

Заключение 

Посредством механизма EU Pilot Комисията ще поиска от Германия да предостави 
пояснения, както и да обяви своята позиция по случая. Въз основа на предоставените 
обяснения Комисията ще прецени дали ще е необходимо предприемането на 
допълнителни мерки и ще уведоми за това Европейския парламент.
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4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

Комисията проучи допълнително случая въз основа на предоставеното в писмото на 
вносителя информация, както и на информацията, събрана в рамките на проучване 
относно оценката на практическото приложение на Регламент (ЕО) № 805/2004 за 
въвеждане на европейско изпълнително основание („Регламентът“).   Регламентът е 
въведен в раздел 1079 и следващи на Гражданскопроцесуалния кодекс.  Раздел 1083 от 
кодекса разглежда европейското изпълнително основание като едно от основанията за 
директно сезиране на компетентните органи по принудително изпълнение.  

Като се има предвид, че в областта на принудителното изпълнение, регламентът се 
основава на националните процедури за принудително изпълнение, следва да се 
посочи, че германският закон установява подходяща рамка за прилагане на регламента. 

В този контекст преразглеждането на изложените факти от вносителя води до 
заключението, че изразената по-рано загриженост относно повторното въвеждане от 
Германия на процедурата по признаване не се потвърди.   Съдия-изпълнителят е 
допуснал грешка, като е изпратил документите до съда, преди да предприеме действия 
по принудително изпълнение, което доведе до закъснение с 5 седмици.  Описаното 
положение, въпреки че не е правилно, не налага допълнителни проучвания. 

Други описани от вносителя обстоятелства засягат ефективността на действията по 
принудително изпълнение въз основа на съответните разпоредби на германския закон, 
които попадат извън правомощията на ЕС. 

Комисията не намира основания да предприема действия по случая. 


