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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá Zelenou knihu Komise pod názvem „Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské 
unii: transparentnost dlužníkových aktiv“(KOM(2008)0128), neboť přispívá 
k Lisabonské strategii; 

2. upřesňuje, že neprůhlednost informací nezbytných k donucení dlužníka, aby splnil své 
povinnosti, je v rozporu se společnými zásadami dobré víry a majetkové odpovědnosti; 
zastává názor, že neznalost vnitrostátních právních předpisů týkajících se exekučních 
postupů nebo jejich nedostatečná účinnost může zbrzdit realizaci jednotného vnitřního 
trhu a vytváří bezdůvodné náklady;

3. poukazuje na skutečnost, že zpoždění plateb, jejich neplacení a potíže s vymáháním 
pohledávek poškozují zájmy podniků a věřitelů z řad spotřebitelů, snižují důvěru 
ve vnitřní trh a oslabují účinnost soudního systému;

4. podporuje integrovanou a účinnou strategii v souladu se zásadami „zdokonalení tvorby 
právních předpisů“ a domnívá se, že je nezbytné dosáhnout toho, aby pohledávky byly 
uhrazeny, a zároveň zajistit nediskriminaci, ochranu citlivých údajů a právní záruky, a to 
prostřednictvím odpovídajících opatření, která zajistí nezbytnou transparentnost 
a podstatně sníží náklady na informace a správu;

5. zastává názor, že k tomu, aby věřitel mohl zahájit řízení o výkonu rozhodnutí a dosáhnout 
zaplacení dluhu, musí mít na celém vnitřním trhu kromě veřejných informací také 
možnost snadného přístupu k potřebným údajům, a to pod dohledem příslušného orgánu 
nebo jeho prostřednictvím;

6. zasazuje se o vypracování příručky o právních předpisech a praxi v oblasti výkonu 
rozhodnutí, o rozšíření a zlepšení informací v rejstřících a přístup k těmto rejstříkům 
v souladu s pravidly fungování stanovenými na úrovni Společenství nebo na úrovni 
jednotlivých členských států, o výměnu informací mezi příslušnými orgány a o zvážení 
dalších vhodných opatření;

7. navrhuje, aby nabyvatel majetkových práv, která byla uznána rozhodnutím soudu, mohl 
vykonávat své právo za stejných podmínek jako předávající subjekt.
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