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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 38
9 konstatuojamoji dalis

(9) Reglamento taikymo sritis turi apimti 
visas išlaikymo prievoles, kylančias iš 
šeimos ar panašų poveikį turinčių santykių, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos 
visiems išlaikymo kreditoriams.

(9) Šiuo reglamentu siekiama palengvinti 
solidarumo pareigos šeimoje atlikimą, todėl 
jis apima visus atvejus, kai privaloma 
užtikrinti visišką ekonominį šeimos nario 
išlaikymą, o ne tik atvejus, kai privaloma 
suteikti vien tik pragyvenimui būtinus 
ekonominius išteklius, kurie nustatomi 
įstatymais išskyrus atvejus, kai prievolė 
išlaikyti arba prižiūrėti nekyla iš įstatymo, o 
tik iš asmenų savarankiškumo.

Or. it

Pagrindimas

Tam tikros šeimos santykiai nustatomi kiekvienos valstybės nacionalinės teisės aktais.
Nuoroda į „išlaikymą“ yra netikrumo šaltinis, nes pagal įvairias teisines sistemas įmanomas 
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dviejų bet kurių asmenų susitarimas dėl tiekimo. Svarbu pabrėžti ir tai, kad išlaikymo prievolė 
kyla iš solidarumo pareigos, kurią numato įstatymai.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 39
11 konstatuojamoji dalis

(11) Šalims turi būti sudaroma galimybė 
bendru susitarimu pasirinkti kompetentingą 
teismą, išskyrus tuos atvejus, kai išlaikymo 
prievolė susijusi su nepilnamečiu vaiku, kad 
būtų užtikrinta „silpnosios šalies“ apsauga.

(11) Šalims turi būti sudaroma galimybė 
bendru susitarimu pasirinkti kompetentingą 
teismą, išskyrus tuos atvejus, kai išlaikymo 
prievolė susijusi su nepilnamečiu vaiku arba 
suaugusiu asmeniu, negebančiu suprasti ir 
norėti, kad būtų užtikrinta „silpnosios 
šalies“ apsauga.

Or. it

Pagrindimas

Jurisdikcija privaloma siekiant užtikrinti asmens, turinčio teisę į alimentus arba išlaikymą, 
apsaugą visais atvejais, kai šis asmuo nesugeba išreikšti savo laisvos valios.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 40
1 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas taikomas išlaikymo 
prievolėms, kylančioms iš šeimos santykių 
arba santykių, kurie pagal jiems taikytiną 
teisę turi panašų poveikį.

1. Šis reglamentas taikomas išlaikymo 
prievolėms, kurios pagal įstatymus kyla iš 
šeimos santykių.

Or. it

Pagrindimas

Tam tikros šeimos santykiai nustatomi kiekvienos valstybės nacionalinės teisės aktais. 
Nuoroda į „išlaikymą“ yra netikrumo šaltinis, nes pagal įvairias teisines sistemas įmanomas 
dviejų bet kurių asmenų susitarimas dėl tiekimo. Svarbu pabrėžti ir tai, kad išlaikymo prievolė 
kyla iš solidarumo pareigos, kurią numato įstatymai.
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Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 41
2 straipsnio -1 dalis (nauja)

-1. „išlaikymo prievolė“ – įstatymu 
numatyta prievolė, taip pat ir jeigu apimtis 
ir priemonės numatyti teismo sprendimu 
arba sutartimi, bet kokia forma užtikrinti 
asmens, kuris yra ar buvo su skolininku 
susijęs šeimos ryšiais, išlaikymą arba 
pragyvenimui reikalingas lėšas;

Or. it

Pagrindimas

Reikia tikslia apibrėžti išlaikymo prievolės reikšmę. Pagal kai kurias teisines sistemas 
skiriama priežiūros ir išlaikymo prievolė – pastaroji yra daug ribotesnė. Reikėtų, kad 
specialioji tvarka apimtų abu apibrėžimus.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 42
2 straipsnio 2 dalis

(2) „teisėjas“ – tai teisėjas arba teisėjo 
įgaliojimams prilyginamus įgaliojimus 
turintis pareigūnas išlaikymo prievolių 
srityje;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šis punktas neturi prasmės, nes 1 punkte jau apibrėžta „teismo“ sąvoka.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 43
4 straipsnio 4 dalis

4. Šis straipsnis netaikomas ginčams,
susijusiems su išlaikymo prievolėmis 
jaunesniems nei aštuoniolikos metų 

4. Šis straipsnis netaikomas, jeigu 
kreditorius yra jaunesnis nei aštuoniolikos 
metų vaikas arba jis nesugeba suprasti ar 
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vaikams. norėti.

Or. it

Pagrindimas

Jurisdikcija privaloma siekiant užtikrinti asmens, turinčio teisę į alimentus arba išlaikymą, 
apsaugą visais atvejais, kai šis asmuo nesugeba išreikšti savo laisvos valios.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 44
6 straipsnio b) punktas

b) jei išlaikymo prievolės susijusios su 
sutuoktiniais arba buvusiais sutuoktiniais, 
teismai tos valstybės narės, kurios 
teritorijoje buvo paskutinė nuolatinė 
sutuoktinių gyvenamoji vieta, jei šioje 
nuolatinėje gyvenamojoje vietoje jie įsikūrė 
mažiau nei prieš metus iki kreipimosi į 
teismą.

b) jei išlaikymo prievolės susijusios su 
sutuoktiniais arba buvusiais sutuoktiniais, 
teismai tos valstybės narės, kurios 
teritorijoje buvo paskutinė nuolatinė 
sutuoktinių gyvenamoji vieta.

Or. it

Pagrindimas

Numatytas apribojimas yra nesuprantamas. Daugiausia reikėtų nurodyti „mažiau nei prieš 
metus“, tačiau paskutinė bendra gyvenamoji vieta išsiskyrimo ir skyrybų atveju niekada 
nepaskatina teisminio ginčo.
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Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 45
7 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose 
iškeliamos bylos dėl tos pačios išlaikymo 
prievolės, teismas, kuriame byla buvo 
iškelta vėliau, savaime sustabdo 
nagrinėjimo procesą, kol nustatoma 
pirmojo teismo, kuriame byla buvo iškelta, 
jurisdikcija.

1. Lis pendens ir susijusių procedūrų 
atvejai, kaip ir laikinos bei apsauginės 
priemonės, reglamentuojamos 
Reglamento (EB) Nr. 44/2001 27, 28, 30 ir 
31 straipsniuose.

Or. it

Pagrindimas

Šiame ir kituose straipsniuose nurodytos taisyklės remiamos Bendrijos teisėje, tiksliau –
Reglamente (EB) Nr. 44/2001, kurį reikėtų paminėti, jau suformuluotais principais.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 46
7 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu nustatoma teismo, kuriame buvo 
iškelta pirmoji byla, jurisdikcija, teismas, 
kuriame byla buvo iškelta vėliau, atsisako 
jurisdikcijos pirmojo naudai.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Ši pastraipa neturi prasmės, nes joje beveik pažodžiui pakartojamas Reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 tekstas, kuriame bendrai aptariama teismo kompetencija civiliniais ir 
komerciniais klausimais.
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Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 47
8 straipsnis

8 straipsnis Išbraukta.
Susiję ieškiniai

1. Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose 
yra nagrinėjamos susijusios bylos, teismas, 
kuriame byla buvo iškelta vėliau, gali 
sustabdyti nagrinėjimo procesą.
2. Jeigu šios bylos yra nagrinėjamos 
pirmosios instancijos teismuose, teismas, 
kuriame byla buvo iškelta vėliau, vienos iš 
šalių prašymu taip pat gali atsisakyti 
jurisdikcijos, jeigu nagrinėjamose bylose 
jurisdikciją turi teismas, kuriame byla 
iškelta pirmiausia, ir jeigu jo teisė leidžia 
minėtas bylas nagrinėti kartu.
3. Pagal šį straipsnį bylos laikomos 
susijusiomis, kai jos yra tokios panašios, 
kad jas tikslinga nagrinėti ir spręsti kartu, 
siekiant išvengti sprendimų 
nesuderinamumo rizikos, atsirandančios 
bylas nagrinėjant atskirai.

Or. it

Pagrindimas

Ši pastraipa neturi prasmės, nes joje beveik pažodžiui pakartojamas Reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 tekstas, kuriame bendrai aptariama teismo kompetencija civiliniais ir 
komerciniais klausimais.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 48
9 straipsnis

9 straipsnis Išbraukta.
Bylos iškėlimas teisme

Šiame skyriuje laikoma, kad byla teisme 
iškelta:
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a) tą dieną, kai teismui pateikiamas bylos 
iškėlimo ar lygiavertis dokumentas, tačiau 
tik tuo atveju, jeigu ieškovas ėmėsi 
nustatytų priemonių, kad minėtas 
dokumentas būtų įteiktas atsakovui; arba
b) jeigu minėtas dokumentas turi būti 
įteiktas prieš pateikiant jį teismui, tą dieną, 
kai jį gauna už įteikimą atsakinga 
institucija, tačiau tik tuo atveju, jeigu 
ieškovas ėmėsi nustatytų priemonių, kad 
minėtas dokumentas būtų pateiktas teismui.

Or. it

Pagrindimas

Ši pastraipa neturi prasmės, nes joje beveik pažodžiui pakartojamas Reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 tekstas, kuriame bendrai aptariama teismo kompetencija civiliniais ir 
komerciniais klausimais.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 49
10 straipsnis

10 straipsnis Išbraukta.
Laikinos ir apsauginės priemonės

Prašymas dėl laikinųjų ar apsauginių 
priemonių, kurias numato vienos valstybės 
teisė, taikymo gali būti pateiktas tos 
valstybės narės teismams, net jeigu pagal šį 
reglamentą kitos valstybės narės teismas 
turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.

Or. it

Pagrindimas

Ši pastraipa neturi prasmės, nes joje beveik pažodžiui pakartojamas Reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 tekstas, kuriame bendrai aptariama teismo kompetencija civiliniais ir 
komerciniais klausimais.
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Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 50
11 straipsnis

11 straipsnis Išbraukta.
Jurisdikcijos tikrinimas

Jeigu vienos valstybės narės teisme 
iškeliama byla, kuriai nagrinėti pagal šį 
reglamentą jurisdikcijos jis neturi, šis 
teismas savaime pareiškia, kad jurisdikcijos 
neturi.

Or. it

Pagrindimas

Ši pastraipa neturi prasmės, nes joje beveik pažodžiui pakartojamas Reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 tekstas, kuriame bendrai aptariama teismo kompetencija civiliniais ir 
komerciniais klausimais.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 51
13 straipsnio 2 dalies a) punktas

a) kai pagal 1 dalyje nurodytą teisę 
kreditorius negali gauti išlaikymo išmokų iš 
skolininko; arba

a) kai pagal 1 dalyje nurodytą teisę 
kreditorius negali gauti išlaikymo išmokų iš 
skolininko; ir

Or. it

Pagrindimas

Nėra prasmės 2 dalies a punkte ir 2 dalies b punkte nurodytas sąlygas pateikti kaip 
alternatyvias. Akivaizdu, kad šios dvi sąlygos turėtų būti sujungtos.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 52
14 straipsnio a) punktas

a) kreipdamiesi į teismą aiškiai išreikštu ar 
kitokiu nedviprasmišku būdu pasirinkti 

Išbraukta.
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bylai nagrinėti vietos teisę;

Or. it

Pagrindimas

Pasiūlytas tekstas yra nesuprantamas, nes akivaizdu, kad visada taikomos vietos procedūros 
taisyklės.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 53
14 straipsnio b) punkto (iii)

(iii) kai išlaikymo prievolė susijusi su dviem 
asmenimis, kurie yra arba buvo susiję 
santuokos ryšiais arba ryšiais, kurie pagal 
jiems taikytiną teisę turi panašų poveikį –
teisės pasirinkimo metu jų turtiniams 
santykiams taikomą teisę.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Nėra apibrėžta objektyvaus taikymo kriterijaus. Taigi panašu, kad taisyklė galėtų reikšti tai, 
kad šalys pačios gali pasirinkti taikytiną teisę ir taip b punkto i ir ii papunkčiai nebetenka 
prasmės.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 54
15 straipsnio 2 dalis

2. Kai išlaikymo prievolės susijusios su 
sutuoktiniais ar buvusiais sutuoktiniais, 
skolininkas gali prieštarauti kreditoriaus 
ieškiniui, motyvuodamas tuo, kad tos 
valstybės, su kuria glaudžiausiai susijusios
vedybos, teisėje tokia išlaikymo prievolė 
nėra numatyta .

2. Kai išlaikymo prievolės susijusios su 
sutuoktiniais ar buvusiais sutuoktiniais, 
skolininkas gali prieštarauti kreditoriaus 
ieškiniui, motyvuodamas tuo, kad tos 
valstybės, kurioje įvyko vedybos, teisėje 
tokia išlaikymo prievolė nėra numatyta .

Or. it
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Pagrindimas

Vienintelis galimas ryšys – vieta, kurioje įvyko vestuvės.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 55
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Išlaikymo prievolei taikytinoje teisėje
apibrėžiama:

1. Išlaikymo prievolei taikytiname 
sprendime apibrėžiama:

Or. it

Pagrindimas

Reglamentas negali pakeisti pagrindinių nacionalinių įstatymų. Tai sprendimas, galimai 
teismo, kuris turi apimti straipsnyje padarytus pakeitimus.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 56
20 straipsnis

Į šiame reglamente nurodytos teisės 
nuostatas gali būti neatsižvelgiama tik 
tuomet, jei jų taikymas yra akivaizdžiai 
nesuderinamas su ginčo nagrinėjimo vietoje 
galiojančia viešąja tvarka. Tačiau į šiame 
reglamente nurodytos valstybės narės teisės 
nuostatas negali būti neatsižvelgiama dėl 
šios priežasties.

Į šiame reglamente nurodytos teisės 
nuostatas gali būti neatsižvelgiama tik 
tuomet, jei jų taikymas yra akivaizdžiai 
nesuderinamas su ginčo nagrinėjimo vietoje 
galiojančia viešąja tvarka.

Or. it

Pagrindimas

Kai kyla pavojus viešajai tvarkai negalima skirti valstybės narės nuo kitų valstybių.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 57
22 straipsnis
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1. Nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, 
bylos iškėlimo ar lygiavertis dokumentas 
atsakovui įteikiamas vienu iš šių būdų:

1. Procedūras, susijusias su kreipimusi į 
teismą, įskaitant pranešimą ir įteikimą, 
terminus, teisę į gynybą ir apeliacinius 
skundus, reglamentuoja tos valstybės narės 
taisyklės, kurioje įsikūręs teismas, į kurį 
buvo kreiptasi.

a) asmeniškai, adresatui pasirašant gavimo 
patvirtinimą su nurodyta data;
b) asmeniškai, kompetentingam asmeniui 
pasirašant dokumentą, kuriame pažymima, 
kad adresatas gavo dokumentą arba kad jis 
be jokių pateisinamų priežasčių atsisakė jį 
priimti, o taip pat nurodoma data, kurią 
dokumentas buvo įteiktas;
c) paštu, adresatui pasirašius ir išsiuntus 
gavimo patvirtinimą su nurodyta data;
d) elektroniniu būdu, pavyzdžiui, faksu 
arba elektroniniu paštu, adresatui 
pasirašius ir išsiuntus gavimo patvirtinimą 
su nurodyta data.
2. Po dokumento įteikimo pagal 1 dalį 
atsakovui suteikiama ne mažiau kaip 30 
dienų pasiruošti gynybai.
3. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos praneša 
Komisijai apie jų taikomus dokumento 
įteikimo būdus. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie bet kuriuos šios informacijos 
pakeitimus.

2. Valstybės narės per šešis mėnesius nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos praneša 
Komisijai apie jų taikomus dokumento 
įteikimo būdus. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie bet kuriuos šios informacijos 
pakeitimus.

Komisija šią informaciją pateikia 
visuomenei.

Komisija šią informaciją pateikia 
visuomenei.

Or. it

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti specialiąją procedūrą. Procedūrinių taisyklių įvairovė padidina 
sunkumus ir kelia pavojų, kad bus sunkiau, o ne lengviau, išspręsti problemas.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 58
23 straipsnis
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1. Jeigu atsakovas, kurio nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje, nei 
ta valstybė narė, kurioje buvo pateiktas 
ieškinys, neatvyksta į teismą, jurisdikciją 
turintis teismas bylą turi sustabdyti, kol 
nustatoma, ar atsakovas bylos iškėlimo ar 
lygiavertį dokumentą galėjo gauti pagal 22 
straipsnį arba kad šiuo tikslu buvo imtasi 
visų būtinų priemonių.
2. Jeigu atsakovas, kurio nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra valstybėje, kuri nėra 
valstybė narė ir kurioje buvo pateiktas 
ieškinys, neatvyksta į teismą, jurisdikciją 
turintis teismas bylą turi sustabdyti, kol 
nustatoma, ar atsakovas bylos iškėlimo ar 
lygiavertį dokumentą galėjo gauti laiku, 
kad turėtų pakankamai laiko pasiruošti 
savo gynybai, arba kad šiuo tikslu buvo 
imtasi visų būtinų priemonių.
3. 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos 
konvencijos dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų civilinėse arba komercinėse 
bylose įteikimo užsienyje 15 straipsnis 
taikomas, jeigu pagal šią konvenciją bylos 
iškėlimo ar lygiavertį dokumentą reikėjo 
perduoti.

1. 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos 
konvencijos dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų civilinėse arba komercinėse 
bylose įteikimo užsienyje 15 straipsnis 
taikomas, jeigu pagal šią konvenciją bylos 
iškėlimo ar lygiavertį dokumentą reikėjo 
perduoti.

Or. it

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti specialiąją procedūrą. Procedūrinių taisyklių įvairovė padidina 
sunkumus ir kelia pavojų, kad bus sunkiau, o ne lengviau, išspręsti problemas.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 59
24 straipsnis

24 straipsnis Išbraukta.
Teismo sprendimas ir peržiūra

1. Jeigu atsakovas neatvyko į teismą ir
a) nebuvo nustatyta, ar jis gavo bylos 
iškėlimo ar lygiavertį dokumentą, arba
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b) ne dėl savo kaltės, o dėl force majeure 
priežasties ar susiklosčius ypatingoms 
aplinkybėms negalėjo užginčyti skolos 
išieškojimo,
sprendimas gali būti paskelbiamas, tačiau 
atsakovas turi teisę prašyti, kad kilmės 
teismas sprendimą peržiūrėtų.
2. Terminas, skirtas prašymui dėl trumpos 
sprendimo peržiūros pateikti, 
skaičiuojamas nuo dienos, kai atsakovui 
pranešama apie teismo sprendimą ir kai jis 
gali imtis veiksmų, ir ne vėliau kaip nuo 
dienos, kai už sprendimo vykdymą 
atsakinga institucija informuoja atsakovą 
apie šį sprendimą. Šis terminas negali būti 
trumpesnis nei 20 dienų.
3. Gavus peržiūros prašymą, sustabdomos 
visos sprendimo vykdymo priemonės, kurių 
buvo imtasi valstybėje narėje.

Or. it

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti specialiąją procedūrą. Procedūrinių taisyklių įvairovė padidina 
sunkumus ir kelia pavojų, kad bus sunkiau, o ne lengviau, išspręsti problemas.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 60
33 straipsnis

Skolininko prašymu gali būti nuspręsta 
dalinai ar visiškai atsisakyti vykdyti 
sprendimą ar laikinai sustabdyti jo vykdymą 
šiais atvejais:

Skolininko prašymu gali būti nuspręsta 
dalinai ar visiškai atsisakyti vykdyti 
sprendimą ar laikinai sustabdyti jo vykdymą 
šiais atvejais:

a) skolininkui pranešus apie naujas 
aplinkybes arba aplinkybes, kurios buvo 
nežinomos kilmės teismui priimant 
sprendimą;

a) nustatomi vykdomojo rašto arba 
procedūrinių aktų pažeidimai;

b) skolininkui pateikus prašymą dėl kilmės 
teismo sprendimo peržiūros pagal 
24 straipsnį, ir jei kitas sprendimas dar 
nebuvo priimtas;
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c) jei skolininkas jau sumokėjo skolą; b) jei skolininkas jau sumokėjo skolą;
d) dėl senaties dalinai ar visiškai nebegalima 
įvykdyti kilmės teismo sprendimo;

c) dėl senaties dalinai ar visiškai nebegalima 
įvykdyti kilmės teismo sprendimo;

e) teismo sprendimas, priimtas kilmės 
valstybėje narėje, yra nesuderinamas su 
vykdymo valstybėje narėje priimtu 
sprendimu arba patenkina sąlygas, būtinas 
jam pripažinti vykdymo valstybėje narėje.

d) teismo sprendimas, priimtas kilmės 
valstybėje narėje, yra nesuderinamas su 
vykdymo valstybėje narėje priimtu 
sprendimu arba patenkina sąlygas, būtinas 
jam pripažinti vykdymo valstybėje narėje.

Or. it

Pagrindimas

Kalbant apie a punktą, pradėjus vykdyti sprendimą neįmanoma vėl pradėti diskusijų dėl 
klausimų, dėl kurių jau buvo priimtas galutinis sprendimas. Vykdymas gali būti sustabdomas 
tik dėl priežasčių, susijusių su pačiu vykdymu, o ne dėl priežasčių, kurios lėmė sprendimą, 
kurį reikia vykdyti (žr. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 45 str. 2 dalį).

Kalbant apie b punktą, nėra reikalo nustatyti specialiąją procedūrą. Procedūrinių taisyklių 
įvairovė padidina sunkumus ir kelia pavojų, kad bus sunkiau, o ne lengviau, išspręsti 
problemas.

Galimybė kilmės valstybėje persvarstyti sprendimą sukurtų nukrypstančią nuo normos 
apskundimo sistemą.

Pakeitimą pateikė Carlo Casini

Pakeitimas 61
34 straipsnio 2 dalis

2) Tiesioginio mėnesinio mokėjimo 
vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik 
tada, kai teismo sprendimas skolininkui 
buvo įteiktas kuriuo nors iš 22 straipsnyje 
minimų būdų.

2) Tiesioginio mėnesinio mokėjimo 
vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik 
tada, kai teismo sprendimas skolininkui 
buvo įteiktas vadovaujantis vykdymo 
valstybėje narėje taikomomis taisyklėmis.

Or. it

Pagrindimas

Nėra reikalo nustatyti specialiąją procedūrą. Procedūrinių taisyklių įvairovė padidina 
sunkumus ir kelia pavojų, kad bus sunkiau, o ne lengviau, išspręsti problemas.


