
AD\758568EL.doc PE414.932v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

2008/2233(INI)

15.12.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
(2008/2233(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Antolín Sánchez Presedo

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 47 του Κανονισμού



PE414.932v01-00 2/4 AD\758568EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\758568EL.doc 3/4 PE414.932v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής "Αποτελεσματική 
εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η διαφάνεια των 
περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών" (COM(2008)0128), επειδή συμβάλλει στη 
Στρατηγική της Λισαβόνας·

2. δηλώνει ότι η αδιαφάνεια των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να υποχρεωθεί ο 
οφειλέτης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αντιβαίνει προς τις κοινές αρχές της 
καλής πίστης και της περιουσιακής ευθύνης· δηλώνει ότι η έλλειψη γνώσεων σχετικά με 
τις προβλέψεις των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την διαδικασία εκτέλεσης 
αποφάσεων ή η αναποτελεσματικότητά τους μπορούν να παρεμποδίσουν την επίτευξη 
της ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς κα να προκαλέσουν αδικαιολόγητο κόστος·

3. σημειώνει ότι η καθυστέρηση πληρωμής, η μη πληρωμή και η δυσχέρεια είσπραξης των 
χρεών αυτών είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα των πιστωτριών επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών, περιορίζουν την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και αποδυναμώνουν 
την λειτουργία της δικαιοσύνης·

4. υποστηρίζει μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική σύμφωνα με τις αρχές 
της βελτίωσης της νομοθεσίας και εκτιμά ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της 
πληρωμής εξασφαλίζοντας την αποφυγή των διακρίσεων, την προστασία των 
ευαίσθητων δεδομένων και τις δικαστικές εγγυήσεις με κατάλληλα μέτρα που θα 
παρέχουν την απαραίτητη διαφάνεια και θα μειώνουν σημαντικά το κόστος ενημέρωσης 
και διαχείρισης·

5. υποστηρίζει ότι ο πιστωτής, πέραν της δημόσιας ενημέρωσης, πρέπει να έχει πρόσβαση, 
υπό τον έλεγχο ή μέσω της αρμόδιας αρχής και με ευχερή τρόπο σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά, στα απαραίτητα στοιχεία για να αρχίσει η διαδικασία εκτέλεσης και να 
επιτευχθεί η είσπραξη του χρέους του·

6. υποστηρίζει την σύνταξη εγχειριδίου όσον αφορά τους κανόνες και τις πρακτικές 
εκτέλεσης, την αύξηση και τη βελτίωση της καταχώρισης πληροφοριών και της 
πρόσβασης στα εν λόγω αρχεία σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται σε 
κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών
και την εξέταση άλλων κατάλληλων μέτρων·

7. προτείνει να μπορεί ο αγοραστής των περιουσιακών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται 
από δικαστική απόφαση να ασκεί τα δικαιώματά του υπό τους αυτούς όρους με τον 
δικαιοπάροχο.
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