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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна 
информация за имущественото състояние на длъжниците
(2008/2233(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 65 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 6 март 2008 г. „Ефективно 
изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за 
имущественото състояние на длъжниците (COM(2008)0128),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 24 октомври 2006 г. относно 
подобряване на ефективността на изпълнението на решенията в Европейския съюз: 
налагане на запор върху банковите сметки (COM(2006)0618) и резолюцията от 25 
октомври 2007 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 18 Декември 2008 г. с препоръки към 
Комисията относно електронното правосъдие2,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 3 декември 2008 г.,

– като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
от 22 септември 2008 г.,

– като взе предвид член 45 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по икономически и парични въпроси (A6-0000/2009),

А. като има предвид, че просрочено плащане и неплащане на дългове накърнява 
интересите на стопанските субекти и на потребителите, особено когато кредиторът 
и органите по изпълнение нямат информация относно местонахождението на 
длъжника или на неговото имущество;  като има предвид, че това е подсилено от 
настоящия икономически климат, при който паричния поток е от основно значение 
на оцеляването на стопанските субекти,

Б. като има предвид, че проблемите на трансграничното събиране на вземания може 
да се окажат сериозна пречка за свободното движение на платежните нареждания в 
рамките на ЕС и това може да наруши достъпа до правосъдие; като има предвид, 
освен това, че ако съдебните решения не могат да бъдат изпълнени, прилагането на 
правосъдие е нарушено, както и стандартите на търговския морал,

                                               
1 OВ C 263 E, 16.10.2008, стр. 655.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0637.
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В. като има предвид, че лошите длъжници са сериозен проблем, който се задълбочава 
още повече, когато вземанията са с трансграничен характер, особено за малките 
предприятия, които не разполагат със специализирани адвокати или специални 
отдели за събиране на вземания и често са поставени в неудобната позиция да 
трябва да отделят на този проблем персонал, финансови средства и преди всичко 
време, вместо да извършват своите производствени дейности;

Г. като има предвид, че е налице сериозен проблем в случаите с лоши длъжници, 
които са без скрупули по отношение на изпълнението на техните граждански 
задължения, напр. лица, които са взели или задържали имущество, върху което 
нямат права, или не са изпълнили търговските си договорености; като има предвид, 
че такива лица често държат значителни активи в различни дружества, подставени 
лица и тръстови фондове и че успешно изпълнение не може да се постигне без 
необходимата информация; като има предвид, че често е необходимо тази 
информация да се получи без да се известява лошия длъжник, който често пъти 
прехвърля имущество в друга юрисдикция за кратко време,

Д. като има предвид, че в допълнение някои суверенни държави са известни с това, че 
не признават арбитражни или съдебни решения, издадени от съдилищата на друга 
държава, което води до образуването на т.нар. „хищнически фондове”, които 
придобиват вземането на много ниски цени и след това целят извличане на печалба 
от изпълнението; като има предвид, че би било по-добре и по-справедливо да се 
предоставят на първоначалните кредитори средствата за правна защита,

Е. като има предвид, че са налице няколко държави, които не притежават никакво 
имущество извън пределите на собствените си граници и като има предвид, че ако 
кредиторът не може да разчита да получи изпълнение в съответната държава, 
тогава единственото ефективно средство за правна защита е чрез съдилищата в 
чужбина, включително съдилищата на Европейския съюз,

Ж. като има предвид, че всяко действие на Общността за предоставяне на информация 
трябва да се разглежда в контекста на този вид случаи, при които липсата на 
информация води до сериозна несправедливост; като има предвид, че ако
кредиторът не разполага с информация относно имуществото на лошия длъжник, 
което може да бъде отнето при изпълнение на съдебно решение, кредиторът не би 
могъл да изпълни решението,

З. като има предвид, че на практика този проблем не се ограничава само до случаи, 
при които вече е налице съдебно решение, което не е било изпълнено: той може да 
възникне и преди ищецът да е внесъл иска си,

И. като има предвид, при все това, че е от основно значение всички предложени мерки 
да бъдат пропорционални; освен това като има предвид, че те не трябва просто да 
копират това, което вече може да бъде постигнато чрез наличните национални 
мерки и трябва да се ограничават до транснационални вземания, като следва да се 
избягва ненужна и нецелесъобразна хармонизация;

Й. като има предвид, че беше изразена определена загриженост, че някои от идеите, 
представени в гореспоменатата Зелена книга от 6 март 2008 г. биха могли да 
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нарушат основни права като правото на личен живот (защита на данните), да 
накърнят процедурни гаранции и да се противопоставят на конституционните 
традиции на много държави-членки,

К. като има предвид, че всяко предложение трябва да е икономически ефективно и 
интегрирано в други области на политики на Общността, с цел да се избегне 
ненужно дублиране на усилия,

1. изразява съгласие с Комисията, че трансграничното събиране на вземания чрез 
изпълнение на съдебни решения е сериозен пазарен проблем, но счита, че нито 
едно от предложените от Комисията решения няма да помогне за решаването на 
най-сложния проблем - този с лошите длъжници, които безскрупулно не 
изпълняват гражданските си задължения и разполагат със способи за тяхното 
избягване;

Предложение за съставяне на наръчник за националните закони и практики 
относно изпълнителните производства

2. счита, че този наръчник, който ще бъде достъпен на уебсайта на Европейската 
съдебна мрежа, ще бъде полезен като основни насоки за това какво е налице при 
другите юрисдикции;

3. счита все пак, че този наръчник ще бъде с ограничена полезност, трудоемък и скъп 
за съставяне и актуализиране и неизбежно ще изостава спрямо промените в 
правото; счита, че наръчникът ще бъде от полза само на лица, които желаят сами да 
прибягнат до изпълнение в чужда държава; изтъква, че в по-голямата част от 
случаите кредиторът ще трябва да потърси съвет от адвокат в чуждата юрисдикция 
относно наличните способи за изпълнение;

4. изразява силната си увереност, че създаването на национални справочници на 
чуждестранни адвокати, упражняващи техните права на вътрешния пазар съгласно 
Директива 77/249/ЕИО1 и Директива 98/5/ЕО2 ще бъде икономически по-ефективно 
и по-полезно за кредиторите;

Увеличаване на достъпната информация и подобряване на достъпа до публичните  
регистри

5. счита, че въпросът за подобряване на достъпа до търговските регистри може да се 
реши в рамките на програмата за електронно правосъдие, при условие, че е 
защитено правото на личен живот, включително защитата на данните;

6. има сериозни опасения относно предоставянето на достъп до регистрите с 

                                               
1 Директива на Съвета 77/249/ЕИО от 22 март 1977 относно улесняване на ефективното упражняване от 
адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977, стр. 17)
2Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на 
постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е 
придобита квалификацията, (OВ L 77, 14.03.98, стр. 36).
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населението, социалноосигурителните и данъчните регистри; 

7. счита, че независимо, че достъпът до регистрите на населението (където са налице) 
би могъл да бъде полезен за проследяване на злощастни лица, които не изплащат 
задължения за издръжка или лични заеми, това би било скъпо и непропорционално 
и не би решило по никакъв начин проблема с лошите длъжници, като един 
увеличен достъп до регистрите на населението би могъл да доведе до злоупотреби 
от страна на журналисти или търговци, използващи техники за телефонни 
обаждания по домовете;

8. счита, че при все, че в някои юрисдикции по-добрият достъп до 
социалноосигурителните и данъчните регистри е довел до успех, налице са 
възможни конфликти с разпоредбите относно защитата на данните и 
поверителността; изтъква, че подобно действие ще изисква сериозни законодателни 
промени в някои държави-членки и ще бъде погледнато с недоверие от страна на 
обществеността; освен това отбелязва, че при използването на информацията за 
цели, различни от тази, за която е била събрана, могат да възникнат правни 
проблеми;

9. отбелязва в допълнение, че данъчните декларации и социалноосигурителните 
данни са поверителни в много държави-членки и че идеята за регистър, с всички 
рискове за данните, които може да настъпят, няма да бъде добре приета и ще се 
счита за злоупотреба с изпълнителна власт;

10. поддържа позицията, че предложението е непропорционално на търсения резултат, 
може да доведе до злоупотреби и може да съставлява нарушение на правото на 
личен живот;

11. подчертава, че при всички случаи, в случай на лоши длъжници, кредиторите 
вероятно ще трябва да се обърнат към разследващи органи и достъпът до 
публичните регистри няма да им бъде от особена полза;

Обмен на информация между органите по изпълнение

12. счита, че идеята за подобрено сътрудничество между органите по изпълнение си 
заслужава да бъде разгледана по-задълбочено, но изтъква, че тези органи не 
съществуват във всички държави-членки;

Декларация за имущественото състояние на длъжника

13. счита, че декларацията за имущественото състояние на длъжника може успешно да 
стане част от процедурата по изпълнение на съдебно решение, като това бъде 
гарантирано със санкции в националното законодателство;

14. счита, че в тази област не е необходимо действие на Общността, въпреки че 
Общността може да насърчи държавите-членки, които не прилагат декларация за 
имущественото състояние на длъжника да създадат разпоредби в тяхното 
законодателство за използването на ефективни инструменти от този вид;
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Въвеждане на Декларация за притежаваното в Европа имущество

15. настоятелно призовава декларацията за притежаваното в Европа имущество да 
бъде допълнителна и да не заменя наличните национални инструменти;

16. счита, че декларираното в тази декларация имущество не трябва да се ограничава 
до намиращото се в рамките на Европейския съюз имущество, а следва да включва 
имуществото по цял свят;

Други мерки

17. изтъква, че съгласно Регламент Брюксел І1 всяка държава-членка има свои 
временни мерки, пригодени и управлявани от нейното национално право и че 
заповеди ex parte не са предмет на взаимно признаване и изпълнение съгласно този 
регламент, докато заповеди inter partes се изпълняват от получаващия съд 
посредством най-близкия равностоен инструмент, с който съда разполага;

18. отбелязва, че временните мерки включват: (i) заповеди за разкриване на 
информация относно имущество, което може да бъде обект на изпълнителни мерки 
във връзка със съдебно решение, (ii) заповеди за запор на имущество по време на 
процедура по изпълнение и (iii) могат също да са под формата на временно 
платежно нареждане, което предоставя на кредитора право на незабавно плащане
преди разрешаване на съответния спор;

19. счита, че при дела с малък материален интерес, особено когато съдебните разноски 
са твърде високи, закъснялото правосъдие е отказано правосъдие и че при дела с 
голям материален интерес е доказано, че най-голямата пречка е липсата на 
информация относно имуществото; затова счита, че достъпът до заповеди за 
временни мерки може да предостави добро решение и в двата случая,

20. предлага да се обмисли сериозно идеята за въвеждане под някаква форма на 
общностни временни мерки, допълнителни към тези на националните съдилища; 
счита, че това може да стане под формата на проста, гъвкава процедура, която да се 
изпълнява в рамките на ЕС, като по този начин се избягват закъснението и 
ненужните разноски; счита, че тя също така ще бъде ефективна и справедлива 
спрямо тези, които не са страни;

21. предлага тази мярка да се прилага също така за арбитражни вземания и да бъде 
взета предвид в контекста на предстоящото преразглеждане на Регламент Брюксел 
І;

o

o o

                                               
1 Регламент на Съвета (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 12, 16.1.2001, стр. 1).
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22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Зад консултативния документ на Комисията стои загрижеността, че проблемите на 
трансграничното събиране на вземания може да се окажат пречка за свободното 
движение на платежните нареждания в рамките на Европейския съюз и това да наруши 
нормалното функциониране на вътрешния пазар. "Късното плащане или неплащането 
нарушава интересите както на търговските дружества, така и на потребителите. Това е 
по-конкретно случаят, в който кредиторът и органите по изпълнение нямат 
информация относно местонахождението на длъжника или на неговото имущество."  

Лошите длъжници могат да са сериозен проблем навсякъде в Европейския съюз, 
особено за малките предприятия, които не разполагат с големи ресурси (договори с 
адвокати специалисти, специални отдели за събиране на вземания).  Проблемът може 
да бъде решен ако длъжникът има имущество в рамките на Съюза и е възможно то да 
се проследи и да се започне съдебно производство. Дали предложенията на Комисията, 
които са ограничени, биха имали успех в подобряване на положението в известна 
степен, е съмнително.

Доколкото се отнася до Зелената книга, Комисията предлага изготвянето на наръчник 
за националните закони и практики относно изпълнителните производства, който да е 
достъпен на уебсайта на Европейската съдебна мрежа.

На второ място, Комисията пита за възможността за увеличаване на наличната 
информация и подобряване на достъпа до търговските регистри.  

Този въпрос може да се разгледа в рамките на предложенията за европейско 
електронно правосъдие, по които Парламентът вече е дал становища.

На трето място, предлага се идеята за увеличаване на достъпа до регистрите на 
населението.  

Четвърто, в Зелената книга се пита дали на органите по изпълнението следва да се даде 
по-голям достъп до социалноосигурителните и данъчните регистри. В някои 
юрисдикции тази практика има успех, но са възможни конфликти с разпоредбите 
относно защитата на данните и поверителността. 

Пето, Комисията предлага да се подобри сътрудничеството между органите по 
изпълнението.

Шесто, представена е идеята за въвеждането на „Декларация за притежаваното в 
Европа имущество“, която задължава длъжниците да декларират цялото си имущество 
в Европейското правно пространство, вероятно гарантирано със санкции. 

На последно място, вашият докладчик отговори на запитването на Комисията за други 
мерки, които могат да се обмислят, както следва.

Тя счита, че кредиторите могат да се възползват от въвеждането на проста, гъвкава 
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процедура, която да се изпълнява в рамките на ЕС за получаването на временни мерки 
под формата на (1) заповед за разкриване на информация относно имущество, което 
може да бъде обект на изпълнителни мерки във връзка със съдебно решение; (2) 
заповед за запор на имущество по време на процедура по изпълнение. Тези мерки могат 
да са под формата на временно платежно нареждане, което предоставя на кредитора 
право на незабавно плащане преди разрешаване на съответния спор 

Ако комисията счете, че си заслужава да се разглежда, вашият докладчик ще предложи 
да се направи изследване на временните мерки в рамките на ЕС, което ще включва: 

(1) Как работят националните системи на практика: изследването може да се ограничи 
до една държава с обичайно право и представителен пример на страните с гражданско 
правни системи, като включва поне една източноевропейска система. 

(2) Подобрения на съществуващите системи, които могат да са полезни. За тази цел 
изследването трябва да включва системи в и извън ЕС. 

(3)Области, в които допълнителното сътрудничество между държавите-членки може да 
бъде от полза. Например, изследването трябва да посочва празнотите в наличността на 
временни мерки в системите, сравнителни разноски и ефективност, и дали позицията 
може да бъде подобрена.

(4) Как временните заповеди могат да се интегрират в работата на банковата система. 
Често банките са привлечени като не страни по текущия спор и системата за 
временните заповеди следва да се изгради, така че да пасва на начина, по който банките 
оперират. 

(5)Възможни последици за правилата за защита на данните, регулаторните изисквания 
и поверителността. Например, може ли предоставянето на информация да причини 
регулаторни проблеми за не страна в друга държава?

(6) Справедливост по отношение на не страните по спора (като притежатели на 
имущество или на информация), които могат да бъдат засегнати от временната заповед. 
(Например, може ли да е налице възможност за завеждане на искове, произтичаща от 
спазване на заповедта?)

(7) Каква система на ЕС би била приемлива за държавите-членки?
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