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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. üdvözli a Bizottság „Bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az 
adósok vagyonának átláthatósága” című zöld könyvét (COM(2008)0128), mivel az 
hozzájárul a lisszaboni stratégiához;

2. kijelenti, hogy az adós fizetési kötelezettségei teljesítésére való kényszerítéséhez 
szükséges információk átláthatóságának hiánya ellentétes a jóhiszeműség és a vagyoni 
felelősség közös elveivel; fenntartja, hogy a végrehajtási módokra vonatkozó nemzeti 
szabályozások ismeretének hiánya vagy ezen szabályozások nem megfelelő hatékonysága 
lassítja az egységes belső piac megvalósítását, és indokolatlan költségeket eredményez;

3. rámutat arra, hogy a késedelmes fizetés, a fizetés elmaradása, valamint az adósságbehajtás 
problémája károsan hat a hitelező üzleti vállalkozására és a fogyasztók érdekeire, 
csökkenti a belső piacba vetett bizalmat és aláássa a peres eljárásokat;

4. támogatja a „jobb jogalkotás” elvein alapuló integrált és hatékony stratégiát, és úgy véli, 
hogy a hitelek behajtását oly módon kell elérni, hogy közben a 
megkülönböztetésmentesség, az érzékeny adatok védelme, valamint a jogi biztosítékok ne 
szenvedjenek csorbát, mindezt olyan arányos intézkedésekkel, amelyek biztosítják a kellő 
átláthatóságot, továbbá jelentősen csökkentik a tájékoztatási és kezelési költségeket;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy a hitelező számára nem csak a nyilvános információkhoz, hanem 
a végrehajtási eljárás és az adósságbehajtás kezdeményezéséhez szükséges – az 
adósnyilatkozatból, más nyilvántartásokból vagy harmadik személyektől származó –
adatokhoz való hozzáférést is biztosítani kell, az illetékes hatóság felügyelete mellett, 
vagy annak közvetítésével, egyszerű formában az egész belső piac területén;

6. támogatja a végrehajtási jogszabályokra és gyakorlatokra vonatkozó kézikönyv 
kidolgozását, a nyilvántartásokban szereplő információk bővítését és minőségük javítását, 
az információkhoz való hozzáférés javítását a közösségi vagy nemzeti szintű működési 
szabályoknak megfelelően, az illetékes hatóságok közötti információcserét, valamint más 
szükséges intézkedések vizsgálatát;

7. javasolja, hogy a bírósági határozatban elismert vagyoni jogot megszerző fél ezeket a 
jogokat ugyanazon feltételek mellett érvényesíthesse, mint a jogok átruházója.
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