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Zadeva: Obrazloženo mnenje senata in predstavniškega doma Kraljevine Nizozemske o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter 
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev)
(KOM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje senata in predstavniškega doma 
Kraljevine Nizozemske o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Podpredsednik Evropske komisije
G. Maroš Šefčovič
B-1049 Bruselj (Belgija)

Datum: 17. februar 2011
Zadeva: Preverjanje subsidiarnosti predloga uredbe o pristojnosti in priznavanju ter 

izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah - KOM(2010)748
Referenca: 32 582 - 147942.01u

Spoštovani gospod Šefčovič, 

oba domova parlamenta sta v skladu z uveljavljenim postopkom preverila skladnost zgoraj 
omenjenega predloga z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Pri tem sta uporabljala člen 5 
Pogodbe o Evropski uniji in Protokol 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti.

To pismo pojasnjuje doseženo skupno stališče domov. Kopije pisma so bile poslane 
Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

Senat in predstavniški dom parlamenta sta z zanimanjem preučila predlog uredbe o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah 1.
Pri tem nista naletela na nobena vprašanja, ki bi lahko bila povod za nasprotovanja v zvezi z 
izbrano pravno podlago predloga. Nasprotno pa imata pomisleke glede načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. 

Senat in predstavniški dom menita, da predlog ne zagotavlja zadostnih koristi, kar zadeva
dele, ki so v širšem mednarodnem okviru že regulirani, in da zato ni skladen z načelom 
subsidiarnosti. Predlagana uredba namreč v nobenem primeru ne bi smela omejevati 
delovanja teh instrumentov. To velja predvsem za pravila o pristojnosti v zvezi s spori, pri 
katerih so stranke toženci iz tretjih držav, in sporazumi o pristojnosti, ki jih že urejajo 
konvencije haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu. 

Kar zadeva sorazmernost, imata oba domova pomisleke glede odprave postopka eksekvature. 
Komisija v svoji oceni učinka ugotavlja, da se v povprečju 93 % zahtev za izvršitev odobri v 
postopkih eksekvature. Vendar pa je iz tabel, ki jih je predložila Komisija, razvidno, da med 
državami članicami obstajajo razlike. Čeprav je v nekaterih državah odstotek odobritev zelo 
visok (na primer 100 % na Finskem ter 95 % na Nizozemskem, v Luksemburgu, Grčiji in 
Belgiji), pa je ta ponekod tudi nizek. Na Cipru, na primer, je odobrenih 75 % zahtev za 
razglasitev izvršljivosti, v Estoniji 78 %, v Latviji 76 % in v Bolgariji samo 56 %. Kako 
Komisija razlaga te deleže in razlike med njimi? 

Senat in predstavniški dom se tudi sprašujeta, ali sta priznanje in izvršitev sodnih odločb iz 
nekaterih držav članic opazno pogosteje zavrnjena kot priznanje in izvršitev sodnih odločb iz 

                                               
1 KOM(2010)748.
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drugih držav članic. Številke, ki jih je podala Komisija, ne vsebujejo nobenega podatka o tem 
in zato tudi ne povedo veliko o kakovosti sodnega odločanja v vseh 27 državah članicah ali o 
možnih razlikah v le-tej. Prav tako ni pojasnjeno, na kakšni osnovi sodišča zavračajo zahteve 
v postopkih eksekvature. Ali lahko Komisija razjasni to vprašanje, obenem pa bolje razloži, 
zakaj meni, da „izjeme javnega reda“, kot jo trenutno določa člen 34(1) te uredbe, ni treba v 
določeni obliki ohraniti?   

Glede na to, da je treba kakovost sodnih odločb iz nekaterih držav članic izboljšati, se 
pojavlja vprašanje, na kakšen način bi bilo treba podpreti sodišča teh držav članic. Člani 
senata so v preteklosti že načeli to vprašanje v nizozemskem parlamentu, sedaj pa senat in 
predstavniški dom zahtevata, naj ga preuči tudi Komisija. Ali lahko Komisija navede, katere 
so po njenem mnenju možne oblike podpore? 

Komisija v svojih opombah o tem predlogu kot utemeljitev med drugim navaja dejstvo, da je 
bil postopek eksekvature za manjše zahtevke (do 2000 EUR), nesporne zahtevke in zahtevke 
za družinske preživnine že odpravljen. Senat in predstavniški dom pa želita opozoriti, da bo 
večji del Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in 
izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah začel veljati šele 
18. junija 2011. Ker zgornja uredba torej še ni bila ocenjena, so učinki odprave postopka 
eksekvature nejasni.  

Ob upoštevanju zgoraj navedenega senat in predstavniški dom menita, da trenutno ni dovolj 
jasno, ali je osnova za medsebojno zaupanje na vseh področjih in glede vseh držav članic 
zadostna, da bi upravičevala odpravo postopka eksekvature. Zato odprava tega postopka v 
trenutnih razmerah po njunem mnenju ne bi bila skladna z načelom sorazmernosti, kot ga 
določa člen 5(4) Pogodbe o Evropski uniji. 

Lep pozdrav, 

P. René H.M. van der Linden 
Predsednik senata parlamenta 

Gerdi A. Verbeet 
Predsednica predstavniškega doma parlamenta 


