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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 38
9. apsvērums

(9) Regulas piemērošanas jomā jāiekļauj 
visas uzturēšanas saistības, kas izriet no 
ģimenes attiecībām vai attiecībām ar 
līdzīgu raksturu, tā, lai visiem uztura 
kreditoriem nodrošinātu vienādu pieeju.

(9) Šīs regulas mērķis ir veicināt solidāru 
pienākumu izpildi ģimenē, un tādējādi tā 
attiecas uz visiem gadījumiem, kuros ir 
jānodrošina ģimenes locekļa pilnīga 
uzturēšana, ne tikai uz tiem, kuros 
jānodrošina vienīgi materiālie iztikas 
līdzekļi, taču regula pirmām kārtām 
attiecas uz gadījumiem, kad saistības ir 
noteiktas ar likumu, izņemot gadījumus, 
kad uzturēšanas saistības izriet nevis no 
tiesību aktiem, bet gan no privātpersonu 
autonomijas.

Or. it
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Pamatojums

Ģimenes attiecības konkrēti ir noteiktas valsts tiesību aktos. Norāde uz līdzīgām uzturēšanas 
saistībām rada neskaidrību, jo dažādās tiesību sistēmās pusēm ir atļauts vienoties par 
uzturlīdzekļiem pēc saviem ieskatiem. Turklāt ir svarīgi precizēt, ka uzturēšanas saistības 
izriet no solidāra pienākuma, kas noteikts ar likumu.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 39
11. apsvērums

(11) Pusēm ir jābūt iespējai, abpusēji 
vienojoties, izraudzīties tiesu, kurai lieta ir 
piekritīga, izņemot gadījumus, kuros 
uzturēšanas saistības attiecas uz
nepilngadīgiem bērniem, lai tādējādi 
aizsargātu „vājāko pusi”.

(11) Pusēm ir jābūt iespējai, abpusēji 
vienojoties, izraudzīties tiesu, kurai lieta ir 
piekritīga, izņemot gadījumus, kuros 
uzturēšanas saistības ir par labu
nepilngadīgiem bērniem vai rīcībnespējīgām 
pilngadīgām personām, lai tādējādi 
aizsargātu „vājāko pusi”.

Or. it

Pamatojums

Tiesas pienākums ir jebkurā gadījumā aizsargāt personu, kurai ir tiesības pieprasīt 
uzturlīdzekļus, ja šī persona nav spējīga paust savu brīvu gribu.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 40
1. panta 1. punkts

1. Šo regulu piemēro uzturēšanas saistībām, 
kas izriet no ģimenes attiecībām vai 
attiecībām, kuras saskaņā ar tām 
piemērojamo likumu ir ar līdzīgu raksturu.

1. Šo regulu piemēro uzturēšanas saistībām, 
kas saskaņā ar tiesību aktiem izriet no 
ģimenes attiecībām.

Or. it

Pamatojums

Ģimenes attiecības konkrēti ir noteiktas valsts tiesību aktos. Norāde uz līdzīgām uzturēšanas 
saistībām rada neskaidrību, jo dažādās tiesību sistēmās pusēm ir atļauts vienoties par 
uzturlīdzekļiem pēc saviem ieskatiem. Turklāt ir svarīgi precizēt, ka uzturēšanas saistības 
izriet no solidāra pienākuma, kas noteikts ar likumu.
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Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 41
2. panta -1. punkts (jauns)

(-1) „uzturēšanas saistības” ir ar likumu 
noteikts pienākums, tai skaitā pienākums, 
kura apjoms un izpildes veids ir noteikts ar 
tiesas nolēmumu vai pusēm vienojoties, lai 
nodrošinātu jebkāda veida uzturēšanu vai 
vismaz iztikas līdzekļus personai, kuru ar 
debitoru saista vai ir saistījušas ģimenes 
attiecības;

Or. it

Pamatojums

Ir precīzi jādefinē uzturēšanas saistību jēdziens. Dažās tiesību sistēmās faktiski tiek nošķirts 
uzturēšanas pienākums un uzturlīdzekļu nodrošināšanas saistības, turklāt pēdējais minētais 
jēdziens ir krietni šaurāks par uzturēšanas pienākuma jēdzienu. Īpašā kārtībā šie divi 
atšķirīgie jēdzieni ir jāapvieno.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 42
2. panta 2. punkts

(2) „tiesnesis” ir tiesnesis vai persona ar 
tiesneša pilnvarām līdzvērtīgām pilnvarām 
uzturēšanas saistību lietās;

Svītrots

Or. it

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo tiesnesis ir „tiesu iestāde”, kas jau precīzi definēta 1. punktā.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 43
4. panta 4. punkts
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4. Šo pantu nepiemēro strīdiem par 
uzturēšanas saistībām attiecībā uz bērniem, 
kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

4. Šo pantu nepiemēro, ja uzturtiesīgais ir
bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, 
vai ja tā ir rīcībnespējīga persona.

Or. it

Pamatojums

Tiesas pienākums ir jebkurā gadījumā aizsargāt personu, kurai ir tiesības pieprasīt 
uzturlīdzekļus, ja šī persona nav spējīga paust savu brīvu gribu.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 44
6. panta b) apakšpunkts

b) uzturēšanas saistību lietās starp 
laulātajiem vai bijušiem laulātajiem — tās 
dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā bija 
laulāto pēdējā kopējā parastā dzīvesvieta, ja 
tā vēl ir bijusi parastā dzīvesvieta mazāk 
nekā gadu pirms prasības iesniegšanas.

b) uzturēšanas saistību lietās starp 
laulātajiem vai bijušiem laulātajiem — tās 
dalībvalsts tiesām, kuras teritorijā atradās 
laulāto pēdējā kopējā pastāvīgā dzīvesvieta.

Or. it

Pamatojums

Ierosinātais ierobežojums nav saprotams. Tikpat labi varētu teikt „vismaz gadu pirms”, taču 
kopdzīves beigas laulāto šķirtas dzīves vai laulības šķiršanas gadījumos vienmēr var būt 
iemesls tiesas prāvai.
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Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 45
7. panta 1. punkts

1. Ja par vienām un tām pašām 
uzturēšanas saistībām prasības ir iesniegtas 
dažādu dalībvalstu tiesās, tad tiesa, kurā 
prasība iesniegta kā otrajā, pēc savas 
iniciatīvas aptur tiesvedību līdz tiek 
noteikta tās tiesas piekritība, kurā prasība 
iesniegta pirmajā.

1. Lis pendens lietas un saistītas darbības, 
kā arī pagaidu un drošības pasākumus 
reglamentē 27., 28., 30. un 31. pants 
Regulā (EK) Nr. 44/2001.

Or. it

Pamatojums

Šajā un turpmākajos pantos izklāstītie noteikumi ir veidoti, pārņemot principus, kas jau 
formulēti Kopienas tiesību aktos, konkrēti, Regulā (EK) Nr. 44/2001, par kuru ir vērts 
atgādināt.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 46
7. panta 2. punkts

2. Ja ir noteikta tās tiesas piekritība, kurā 
prasība iesniegta pirmajā, tad tiesa, kurā 
prasība iesniegta kā otrajā, atsakās no 
piekritības par labu pirmajai.

Svītrots

Or. it

Pamatojums

Šis punkts ir lieks, jo tā formulējums gandrīz vārds vārdā ir pārņemts no Regulas (EK) 
Nr. 44/2001, ar ko nosaka vispārēju regulējumu tiesas piekritībai civillietās un komerclietās.
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Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 47
8. pants

8. pants Svītrots
Saistītas prasības

1. Ja dažādu dalībvalstu tiesās ir iesniegtas 
saistītas prasības, tiesa, kurā prasības 
iesniegtas kā otrajā, var apturēt tiesvedību.
2. Ja šīs prasības ir tiesvedībā pirmajā 
instancē, tad tiesa, kurā prasības iesniegtas 
kā otrajā, var apturēt tiesvedību pēc vienas 
puses lūguma, ja vien tiesai, kurā prasības 
iesniegtas kā pirmajā, attiecīgās prasības ir 
piekritīgas un tās likums ļauj tās apvienot.
3. Šā punkta izpratnē saistītas prasības ir 
tādas, kuru saikne ir tik cieša, ka ir 
lietderīgi tās izskatīt un lemt kopā, lai 
novērstu nesavienojamu lēmumu risku, ko 
radītu atsevišķa tiesvedība.

Or. it

Pamatojums

Šis pants ir lieks, jo tā formulējums gandrīz vārds vārdā ir pārņemts no Regulas (EK) 
Nr. 44/2001, ar ko nosaka vispārēju regulējumu tiesas piekritībai civillietās un komerclietās.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 48
9. pants

9. pants Svītrots
Prasības iesniegšana tiesā

Šīs nodaļas nolūkiem uzskatāms, ka 
prasība ir iesniegta tiesā:
a) dienā, kad tiesā ir iesniegts dokuments, 
uz kura pamata ierosināta lieta, vai tam 
pielīdzināms dokuments, ar nosacījumu, ka 
prasītājs turpmāk ir veicis visus 
pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai 
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dokumentu izsniegtu atbildētājam, vai
b) ja dokuments jāizsniedz pirms 
iesniegšanas tiesā, tad dienā, kad to saņem 
iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar 
nosacījumu, ka prasītājs turpmāk ir veicis 
visus pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai 
dokumentu iesniegtu tiesā.

Or. it

Pamatojums

Šis pants ir lieks, jo tā formulējums gandrīz vārds vārdā ir pārņemts no Regulas (EK) 
Nr. 44/2001, ar ko nosaka vispārēju regulējumu tiesas piekritībai civillietās un komerclietās.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 49
10. pants

10. pants Svītrots
Pagaidu un aizsardzības pasākumi

Dalībvalsts tiesu iestādēm var prasīt veikt 
pagaidu vai aizsardzības pasākumus, kādus 
attiecīgajā dalībvalstī paredz likums, arī 
tad, ja saskaņā ar šo regulu lietas 
izskatīšana pēc būtības piekrīt citas 
dalībvalsts tiesai.

Or. it

Pamatojums

Šis pants ir lieks, jo tā formulējums gandrīz vārds vārdā ir pārņemts no Regulas (EK) 
Nr. 44/2001, ar ko nosaka vispārēju regulējumu tiesas piekritībai civillietās un komerclietās.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 50
11. pants

11. pants Svītrots
Piekritības noskaidrošana
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Ja kādas dalībvalsts tiesā ir iesniegta 
prasība, kura saskaņā ar šo regulu nav tai 
piekritīga, tā pēc savas iniciatīvas paziņo, 
ka tai nav piekritības.

Or. it

Pamatojums

Šis pants ir lieks, jo tā formulējums gandrīz vārds vārdā ir pārņemts no Regulas (EK) 
Nr. 44/2001, ar ko nosaka vispārēju regulējumu tiesas piekritībai civillietās un komerclietās.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 51
13. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) ja saskaņā ar 1. punktu noteiktais likums
kreditoram nedod iespēju no debitora saņemt 
uzturu, vai

a) ja saskaņā ar 1. punktu noteiktie tiesību 
akti kreditoram nedod iespēju no debitora
saņemt uzturlīdzekļus, un

Or. it

Pamatojums

Nav pamata piedāvāt iespēju izvēlēties vai nu 2. punkta a) apakšpunktā, vai šā paša punkta 
b) apakšpunktā iekļauto nosacījumu. Pats par sevi saprotams, ka abi nosacījumi ir jāapvieno.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 52
14. panta a) apakšpunkts

a) attiecīgā procesa gadījumā norādīt tās 
valsts likumu, kurā atrodas tiesa, to skaidri 
vai jebkādā citā nepārprotamā veidā 
norādot prasības iesniegšanas laikā;

Svītrots

Or. it

Pamatojums

Ierosinātais formulējums nav saprotams, jo acīmredzot vienmēr ir spēkā tiesas atrašanās 
valsts procedūras noteikumi.
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Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 53
14. panta b) apakšpunkta iii) daļa

iii) tādu uzturēšanas saistību gadījumā, kas 
attiecas uz divām personām, kuras ir 
laulātas vai ir bijušas laulātas, vai kuru 
attiecībām saskaņā ar tām piemērojamo 
likumu ir laulībai līdzīgs raksturs —
likums, kas norādīšanas brīdī ir 
piemērojams viņu mantiskajām attiecībām.

Svītrota

Or. it

Pamatojums

Nav definēts objektīvs piemērojamības kritērijs. Tādējādi ierosinātais noteikums, šķiet, 
nozīmē, ka puses var izvēlēties sev vēlamos tiesību aktus, kā rezultātā b) apakšpunkta i) un 
ii) daļas noteikumi zaudē jēgu.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 54
15. panta 2. punkts

2. Uzturēšanas saistību gadījumā starp 
laulātajiem vai bijušiem laulātajiem debitors 
var iebilst pret kreditora prasību, atsaucoties 
uz uzturēšanas pienākuma neesamību 
saskaņā ar tās valsts likumu, ar kuru
laulībai ir visciešākā saikne.

2. Uzturēšanas saistību gadījumā starp 
laulātajiem vai bijušiem laulātajiem debitors 
var iebilst pret kreditora prasību, atsaucoties 
uz uzturēšanas pienākuma neesamību 
saskaņā ar tās valsts likumu, kurā laulība
noslēgta.

Or. it

Pamatojums

Vienīgā uztveramā saikne ir ar valsti, kurā laulība noslēgta vai šķirta.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 55
17. panta 1. punkta ievaddaļa
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1. Uzturēšanas saistībām piemērojamais 
likums nosaka:

1. Uzturēšanas saistībām piemērojamais 
nolēmums nosaka:

Or. it

Pamatojums

Regula nevar aizstāt valstī spēkā esošās materiālās tiesību normas. Tam jābūt, iespējams, 
tiesas nolēmumam, kurā noteiktas šajā pantā izklāstītās izmaiņas.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 56
20. pants

Šajā regulā norādītā likuma piemērošanu 
var atteikt tikai gadījumā, ja šāda 
piemērošana ir acīmredzami nesaderīga ar 
tiesas atrašanās vietas valsts sabiedrisko 
kārtību (ordre public). Tomēr uz šā pamata 
nevar atteikt piemērot šajā regulā norādītā 
dalībvalsts likuma normu.

Šajā regulā norādītos tiesību aktus var 
atteikties piemērot tikai gadījumā, ja šāda 
piemērošana ir acīmredzami nesaderīga ar 
tiesas atrašanās valsts sabiedrisko kārtību 
(ordre public).

Or. it

Pamatojums

Nav iespējams nošķirt dalībvalsti no trešās valsts, ja ir runa par sabiedrisko kārtību.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 57
22. pants

1. Ierosinot lietu dalībvalsts tiesā, 
dokumentu, uz kura pamata ierosināta 
lieta, vai tam pielīdzināmu dokumentu 
atbildētājam izsniedz kādā no šiem veidiem:

1. Kārtību, kādā tiek ierosināta lieta, tai 
skaitā ar izsniegšanu, termiņiem, tiesībām 
uz aizstāvību un tiesībām pārsūdzēt 
nolēmumus saistītās procedūras, 
reglamentē tiesas, kurā iesniegta prasība, 
atrašanās dalībvalsts tiesību akti.

a) izsniedzot personīgi, ko apliecina ar 
saņēmēja parakstītu paziņojumu par 
saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas 
datums;
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b) izsniedzot personīgi, ko apliecina 
dokuments, kuru parakstījusi par 
izsniegšanu atbildīgā persona un kurā 
norādīts, ka saņēmējs dokumentu ir 
saņēmis vai atteicies to saņemt bez 
pamatota iemesla, kā arī norādīts 
dokumenta izsniegšanas datums;
c) izsniedzot ar nosūtīšanu pa pastu, ko 
apliecina ar saņēmēja parakstītu un 
atpakaļnosūtītu paziņojumu par 
saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas 
datums;
d) izsniedzot elektroniski, piemēram, pa 
faksu vai ar e-pastu, ko apliecina ar 
saņēmēja parakstītu paziņojumu par 
saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas 
datums.
2. Atbildētājam aizstāvības sagatavošanai 
nosaka termiņu, kas nevar būt mazāks par 
30 dienām, skaitot no atbilstīgi 1. punktam 
izsniegtā dokumenta saņemšanas dienas.
3. Sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis Komisiju informē par 
piemērojamiem izsniegšanas veidiem. Tās 
Komisijai dara zināmas jebkādas izmaiņas 
šajā informācijā.

2. Sešu mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis Komisiju informē par 
piemērojamiem izsniegšanas veidiem. Tās 
Komisijai dara zināmas jebkādas izmaiņas 
šajā informācijā.

Komisija šo informāciju dara publiski 
pieejamu.

Komisija šo informāciju dara publiski 
pieejamu.

Or. it

Pamatojums

Nav vajadzības noteikt īpašu kārtību. Procedūras noteikumu dažādība rada papildus grūtības 
un var kavēt regulas īstenošanu, nevis to paātrināt vai atvieglot.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 58
23. pants

1. Ja atbildētājs, kura pastāvīgā dzīvesvieta 
ir kādas dalībvalsts teritorijā, kura nav 
dalībvalsts, kurā tika celta prasība, 
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neierodas tiesā, tad tiesa, kurai lieta ir 
piekritīga, aptur tiesvedību, kamēr nav 
pierādīts, ka atbildētājs ir varējis saņemt 
dokumentu, uz kura pamata ierosināta 
lieta, vai tam pielīdzināmu dokumentu 
atbilstīgi 22. pantam, vai ka šajā nolūkā ir 
darīts viss vajadzīgais.
2. Ja atbildētājs, kura parastā dzīvesvieta ir 
kādas trešas valsts teritorijā, neierodas 
tiesā, tad tiesa, kurai lieta ir piekritīga, 
aptur tiesvedību, kamēr nav pierādīts, ka 
atbildētājs ir varējis pietiekami laicīgi 
saņemt dokumentu, uz kura pamata 
ierosināta lieta, vai tam pielīdzināmu 
dokumentu, lai varētu sev nodrošināt 
aizstāvību, vai ka šajā nolūkā ir darīts viss 
vajadzīgais.
3. Ja dokuments, uz kura pamata ierosināta 
lieta, vai tam pielīdzināms dokuments bija 
jānosūta saskaņā ar Hāgas 1965. gada 
Konvencijas par tiesas un ārpustiesas 
civillietu un komerclietu dokumentu 
izsniegšanu ārvalstīs, piemēro šīs 
konvencijas 15. pantu.

1. Ja dokuments, uz kura pamata ierosināta 
lieta, vai tam pielīdzināms dokuments bija 
jānosūta saskaņā ar Hāgas 1965. gada 
Konvencijas par tiesas un ārpustiesas 
civillietu un komerclietu dokumentu 
izsniegšanu ārvalstīs, piemēro šīs 
konvencijas 15. pantu.

Or. it

Pamatojums

Nav vajadzības noteikt īpašu kārtību. Procedūras noteikumu dažādība rada papildus grūtības 
un var kavēt regulas īstenošanu, nevis to paātrināt vai atvieglot.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 59
24. pants

24. pants Svītrots
Nolēmums un pārskatīšana

1. Ja atbildētājs nav ieradies tiesā un
a) nav pierādīts, ka tas ir saņēmis 
dokumentu, uz kura pamata ierosināta 
lieta, vai tam pielīdzināmu dokumentu, vai
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b) tas nav varējis uztura prasījumu 
apstrīdēt nepārvaramas varas vai no tā 
neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ,
nolēmumu var pieņemt, taču atbildētājam 
ir tiesības pieprasīt tā pārskatīšanu 
izcelsmes tiesā.
2. Termiņu, kurā var pieprasīt 
pārskatīšanu, skaita no dienas, kurā ir 
konstatēts, ka atbildētājs ir informēts par 
nolēmumu un ir bijis rīcībspējīgs, un, 
visvēlākais, no dienas, kad par izpildi 
atbildīgā iestāde to ir informējusi par šo 
nolēmumu. Šis termiņš nevar būt mazāks 
par 20 dienām.
3. Pārskatīšanas pieprasījums ir pamats 
visu dalībvalstī veicamo izpildes pasākumu 
apturēšanai.

Or. it

Pamatojums

Nav vajadzības noteikt īpašu kārtību. Procedūras noteikumu dažādība rada papildus grūtības 
un var kavēt regulas īstenošanu, nevis to paātrināt vai atvieglot.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 60
33. pants

Lemt pilnībā vai daļēji atteikt vai apturēt 
izcelsmes tiesas nolēmuma izpildi, balstoties 
uz debitora pieprasījumu, var tikai šādos 
gadījumos:

Lemt pilnībā vai daļēji atteikt vai apturēt 
izcelsmes tiesas nolēmuma izpildi, balstoties 
uz debitora pieprasījumu, var tikai šādos 
gadījumos:

a) debitors ir norādījis uz jauniem 
apstākļiem vai apstākļiem, kas izcelsmes 
tiesai nolēmuma pieņemšanas laikā nebija 
zināmi;

a) ir konstatēti pārkāpumi izpildrakstā vai 
tiesvedības dokumentos;

b) debitors saskaņā ar 24. pantu ir 
pieprasījis pārskatīt izcelsmes tiesas 
nolēmumu, un jauns nolēmums vēl nav 
pieņemts;
c) debitors jau ir nokārtojis savas saistības; b) debitors jau ir nokārtojis savas saistības;
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d) attiecībā uz izcelsmes tiesas nolēmuma 
izpildes tiesībām pilnībā vai daļēji ir iestājies 
noilgums;

c) attiecībā uz izcelsmes tiesas nolēmuma 
izpildes tiesībām pilnībā vai daļēji ir iestājies 
noilgums;

e) izcelsmes tiesas nolēmums nav 
savienojams ar izpildes dalībvalstī agrāk 
pieņemtu nolēmumu vai atbilst 
nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu 
izpildes dalībvalstī.

d) izcelsmes tiesas nolēmums nav 
savienojams ar izpildes dalībvalstī agrāk 
pieņemtu nolēmumu vai atbilst 
nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu 
izpildes dalībvalstī.

Or. it

Pamatojums

Kas attiecas uz a) apakšpunktu, izpildes posmā nav iespējams no jauna izskatīt lietu, kurā jau 
ir pieņemts galīgais nolēmums. Izpildi var apturēt vienīgi ar pašu izpildi saistītu iemeslu dēļ, 
nepārskatot iemeslus, uz kuriem balstoties ir pieņemts izpildāmais nolēmums (sk. 45. panta 
2. punktu Regulā (EK) Nr. 44/2001).

Kas attiecas uz b) apakšpunktu, nav vajadzības noteikt īpašu kārtību. Procedūras noteikumu 
dažādība rada papildus grūtības un var kavēt regulas īstenošanu, nevis to paātrināt vai 
atvieglot.

Paredzot iespēju izcelsmes valstī pārskatīt tiesas nolēmumu, tiktu ieviesta anomāla 
pārsūdzības kārtība.

Grozījumu iesniedza Carlo Casini

Grozījums Nr. 61
34. panta 2. punkts

2. Rīkojumu par tiešu ikmēneša ieturējumu 
var izdot tikai tad, ja debitoram nolēmums ir 
izsniegts vienā no 22. pantā minētajiem 
veidiem.

2. Rīkojumu par tiešu ikmēneša ieturējumu 
var izdot tikai tad, ja debitoram nolēmums ir 
izsniegts saskaņā ar izpildes dalībvalstī 
spēkā esošajiem noteikumiem.

Or. it

Pamatojums

Nav vajadzības noteikt īpašu kārtību. Procedūras noteikumu dažādība rada papildus grūtības 
un var kavēt regulas īstenošanu, nevis to paātrināt vai atvieglot.


