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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. pozytywnie przyjmuje Zieloną księgę Komisji zatytułowaną „Skuteczne wykonywanie 
orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika” 
(COM(2008)0128), ponieważ stanowi ona wkład w strategię lizbońską;

2. precyzuje, że brak przejrzystości informacji niezbędnych do zmuszenia dłużnika do 
wywiązania się ze zobowiązań jest sprzeczny z zasadami dobrej wiary i 
odpowiedzialności majątkowej; stwierdza, że nieznajomość krajowych przepisów 
prawnych dotyczących wykonywania orzeczeń sądowych lub ich nieskuteczność mogą 
hamować proces tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i powodują nieuzasadnione 
koszty;

3. zaznacza, że zaleganie ze spłatą, niepłacenie i trudności ze ściąganiem długów szkodzą 
interesom przedsiębiorstw i konsumentów będących wierzycielami, powodują spadek 
zaufania do rynku wewnętrznego i osłabiają wymiar sprawiedliwości;

4. popiera zintegrowaną i skuteczną strategię zgodną z zasadami lepszego stanowienia prawa 
i uważa, że należy osiągnąć cel, jakim jest spłata, zapewniając niedyskryminację, ochronę 
danych szczególnie chronionych i gwarancje prawne przy zastosowaniu proporcjonalnych 
środków, które wprowadzą niezbędną przejrzystość i znacznie obniżą koszty informacji i 
zarządzania;

5. stwierdza, że w uzupełnieniu informacji publicznych wierzyciel powinien mieć dostęp, 
pod kontrolą właściwego organu lub za jego pośrednictwem oraz w łatwy sposób w 
obrębie całego rynku wewnętrznego, do niezbędnych danych w celu wszczęcia procedury 
egzekucji długu i uzyskania jego spłaty;

6. opowiada się za stworzeniem zbioru zasad i praktyk egzekucji długów, za zwiększeniem 
ilości i poprawą jakości informacji pochodzących z rejestrów oraz za dostępem do tychże 
rejestrów zgodnie z zasadami funkcjonowania obowiązującymi na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, za wymianą informacji między właściwymi organami oraz 
za rozważeniem innych stosownych środków;

7. proponuje, aby nabywca praw majątkowych uznanych wyrokiem sądowym mógł 
korzystać ze swoich praw na tych samych warunkach co zbywca.
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