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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za 
zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih 
in gospodarskih zadevah
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0445),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81(2)(a), (e) in (f) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0211/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V zvezi s pogoji za izdajo naloga za 
zamrznitev bančnih računov bi bilo treba 
doseči ustrezno ravnovesje med interesi 
upnika, da pridobi nalog, ko ga potrebuje, 
in interesi dolžnika, da prepreči zlorabo 
naloga. Zato se bo moralo sodišče pred 
izdajo sodne odločbe, izvršljive v državi 
članici, v kateri se nahaja račun, prepričati, 
da je zahtevek upnika zoper dolžnika 
dobro utemeljen in da bi bila brez naloga
poznejša izvršitev prihodnje sodne odločbe 
verjetno onemogočena ali pa precej 

(12) V zvezi s pogoji za izdajo naloga za 
zamrznitev bančnih računov bi bilo treba 
doseči ustrezno ravnovesje med interesi 
upnika, da pridobi nalog, ko ga potrebuje, 
in interesi dolžnika, da prepreči zlorabo 
naloga. Zato se bo moralo sodišče pred 
izdajo sodne odločbe, izvršljive v državi 
članici, v kateri se nahaja račun, prepričati, 
da je zahtevek upnika upravičen in da bi
brez naloga obstajalo dejansko in stvarno 
tveganje, da bo upnikova pravica do 
poplačila zahtevka ogrožena, čeprav zgolj 
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otežena. delno, in da bi bila poznejša izvršitev 
prihodnje sodne odločbe verjetno 
onemogočena ali pa precej otežena. Zato 
mora upnik predložiti zadostna dokazila, 
podprta z ustreznimi dejstvi, ki sodišče 
prepričajo v utemeljenost zahtevka.

Or. it

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovi učinek presenečenja 
naloga za zamrznitev bančnih računov, 
dolžnik ne bi smel biti obveščen o vlogi za 
izdajo naloga, zaslišan pred njegovo izdajo 
ali obveščen o nalogu, preden ga banka 
izvrši. Vendar pa bi moral dolžnik imeti 
možnost, da nalog izpodbija takoj po 
njegovi izvršitvi.

(13) Da se zagotovi učinek presenečenja 
naloga za zamrznitev bančnih računov, bi 
bilo bolje, če dolžnik ne bi bil obveščen o 
vlogi za izdajo naloga in zaslišan pred 
njegovo izdajo ali obveščen o nalogu, 
preden ga banka izvrši. Vendar pa bi moral 
dolžnik imeti možnost, da nalog izpodbija 
takoj po njegovi izvršitvi.

Or. it

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da se zagotovi večja pravna varnost, 
bi bilo treba sodišču, pri katerem je 
vložena vloga za izdajo naloga za 
zamrznitev bančnih računov, omogočiti, 
da zasliši dolžnika, če meni, da je to 
potrebno za izdajo končne sodne odločbe. 
Da se ohrani učinek presenečenja naloga, 
bi bilo treba zagotoviti, da bo možnost 
zaslišanja dolžnika, ki jo ima sodišče, 
omejena na izjemne okoliščine.
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Or. it

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta uredba bi morala zagotoviti 
zadostne zaščitne ukrepe zoper zlorabo 
naloga. Razen če upnik že ima sodno 
odločbo, izvršljivo v državi članici izvršbe, 
bi moralo imeti sodišče pravico zahtevati 
od upnika, da zagotovi varščino za 
nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
dolžnik v primeru, da je nalog neutemeljen.
Pogoje, pod katerimi mora upnik dolžniku 
nadomestiti takšno škodo, bi morala 
urejati nacionalna zakonodaja. Če 
zakonodaja države članice ne določa 
zakonske odgovornosti tožnika, ta uredba 
ne bi smela izključevati uporabe ukrepov z 
enakovrednim učinkom, kot je obveznost 
tožnika, da privoli k povračilu škode. 

(15) Ta uredba bi morala zagotoviti 
zadostne zaščitne ukrepe zoper zlorabo 
naloga. Razen če upnik že ima sodno 
odločbo, izvršljivo v državi članici izvršbe, 
bi moralo imeti sodišče pravico zahtevati 
od upnika, da zagotovi varščino za 
nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
dolžnik v primeru, da je nalog neutemeljen.

Or. it

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ta uredba bi morala predvideti 
odgovornost tožnika v zvezi z 
nadomestilom morebitne škode, ki jo utrpi 
toženec zaradi postopkov, ki se kasneje 
izkažejo za neutemeljene. Pogoje, pod 
katerimi mora upnik dolžniku nadomestiti 
takšno škodo, bi morala urejati 
nacionalna zakonodaja. Nadomestilo za 
takšno škodo bi moralo kriti vsaj izgubo 
prihodka in stroške, ki nastanejo med 
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postopkom.

Or. it

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na to, da imajo upniki praktične 
težave pri čezmejnem dostopanju do 
informacij o dolžnikih iz javnih ali 
zasebnih virov, bi morala uredba 
vzpostaviti mehanizem, ki pristojnemu 
organu v državi članici izvršbe omogoča, 
da pridobi informacije o bančnih računih
dolžnika, in sicer tako, da banke zaveže k 
razkritju informacij o nahajanju računov 
dolžnika v zadevni državi članici ali da 
odobri dostop do informacij, ki jih imajo 
javni organi ali uprave v registrih ali drugih 
virih.

(16) Glede na to, da imajo upniki praktične 
težave pri čezmejnem dostopanju do 
informacij o dolžnikih iz javnih ali 
zasebnih virov, bi morala uredba 
vzpostaviti mehanizem, ki pristojnemu 
organu v državi članici izvršbe omogoča, 
da pridobi informacije, potrebne za 
opredelitev bančnih računov dolžnika. Ta 
mehanizem, ki ga v skladu z nacionalno 
zakonodajo zagotovijo države članice, je 
lahko v obliki obveznosti za banke, da
razkrijejo informacije o nahajanju računov 
dolžnika v zadevni državi članici, 
odobritve dostopa do informacij, ki jih 
imajo javni organi ali uprave v registrih ali 
drugih virih, ali obveznosti za dolžnika, da 
razkrije podatke o tem, kje ima odprt 
račun, skupaj s prepovedjo razpolaganja, 
dviga ali prenosa sredstev na tem računu, 
in sicer v vrednosti, ki je enaka dolgu,
določenem v nalogu za zamrznitev 
bančnih računov.

Or. it

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ENZBR je upniku na voljo kot 2. ENZBR je upniku na voljo kot 
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alternativa ukrepom zavarovanja, ki 
obstajajo v državah članicah.

alternativa ukrepom zavarovanja, ki 
obstajajo v nacionalnih zakonodajah 
držav članic.

Or. it

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba se uporablja za primere 
premoženjskih razmerij med zakoncema, 
premoženjskopravnih posledic 
registriranih partnerskih skupnosti ali 
dedovanja, v katerih se v zvezi s 
pristojnostjo, veljavno zakonodajo ter 
priznanjem in izvršitvijo sodnih odločb v 
teh zadevah uporablja zakonodaja Unije. 

črtano

Or. it

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te uredbe se šteje, da ima 
zadeva čezmejne posledice, razen če imajo 
sodišče, pri katerem je vložena vloga za 
izdajo ENZBR, vsi bančni računi, ki jih je 
treba z nalogom zamrzniti, in stranke v 
postopku sedež ali stalno prebivališče v 
isti državi članici.

Za namene te uredbe se šteje, da ima 
zadeva čezmejne posledice, če ima dolžnik 
sedež in/ali račun ali račune, ki jih je 
treba z nalogom zamrzniti, v državi članici, 
ki ni država članica, v kateri se nahaja 
sodišče, pri katerem se vloži vloga za 
izdajo ENZBR.

Or. it
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „banka“ pomeni podjetje, čigar 
poslovanje predstavlja sprejemanje 
depozitov in drugih vračljivih sredstev od 
javnosti ter odobravanje kreditov za svoj 
račun;

2. „banka“ pomeni: (a) kreditno 
institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1) 
Direktive 2006/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij 
(prenovitev)1;

(b) institucijo za izdajo elektronskega 
denarja v smislu člena 2(1) Direktive 
2009/110/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti ter 
nadzoru skrbnega in varnega poslovanja 
institucij za izdajo elektronskega 
denarja2; 
________
1UL L 177, 30.06.2006, str. 1.
2UL L 267, 10.10.2009, str. 7. 

Or. it

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „finančni instrumenti“ pomenijo 
finančni instrument v smislu točke 17 
člena 4(1) Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta;

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „sredstva“ pomenijo gotovino ali 
finančne instrumente;

5. „sredstva“ pomenijo gotovino;

Or. it

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za bančni račun z gotovino: državo 
članico, navedeno v mednarodni številki 
bančnega računa (IBAN);

(a) državo članico, navedeno v mednarodni 
številki bančnega računa (IBAN);

Or. it

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za bančni račun s finančnimi 
instrumenti: državo članico, v kateri ima 
banka, pri kateri je račun odprt, običajno 
prebivališče, kot določa člen 19 Uredbe 
(ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta;

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „zahtevek“ pomeni obstoječi zahtevek 
za plačilo posebnega ali določljivega 
denarnega zneska;

7. „zahtevek“ pomeni obstoječi likviden in 
izterljiv zahtevek za plačilo posebnega ali 
določljivega denarnega zneska;

Or. it

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ENZBR izda sodišče. črtano

Or. it

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za izdajo ENZBR so pristojna sodišča 
države članice, v kateri je treba v skladu z 
veljavnimi pravili o pristojnosti začeti 
postopek v glavni stvari. Če je za 
odločanje o glavni stvari pristojno več kot 
eno sodišče, je pristojno sodišče države 
članice, v kateri je tožnik začel postopek v 
glavni stvari ali to namerava storiti. 

2. Za izdajo ENZBR so pristojna sodišča 
države članice, v kateri je treba v skladu z 
veljavnimi pravili o pristojnosti začeti 
postopek v glavni stvari.

Or. it
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 je za 
izdajo ENZBR v primeru zahtevka, ki 
izhaja iz pogodbene obveznosti, ki jo je 
dolžnik sklenil v vlogi potrošnika in z 
namenom, ki ni poslovne narave ali ga ni 
mogoče pripisati njegovi poklicni 
dejavnosti, pristojno sodišče v državi 
članici, v kateri ima dolžnik stalno 
prebivališče.

Or. it

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ENZBR se izda za znesek, za katerega 
se zahteva nalog, ali za njegov del, če 
tožnik predloži ustrezna dejstva, razumno 
podprta z dokazili, in sodišče prepriča, da

1. ENZBR se izda za znesek, za katerega 
se zahteva nalog, ali za njegov del, če 
tožnik predloži zadostna dokazila in 
sodišče prepriča, da

Or. it

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bi bila brez izdaje naloga poznejša 
izvršitev obstoječega ali prihodnjega 
naslova zoper toženca verjetno ovirana ali 
precej otežena, med drugim tudi zato, ker 
obstaja dejansko tveganje, da toženec 

(b) bi brez izdaje naloga obstajalo
dejansko in stvarno tveganje, da bo 
upnikova pravica do poplačila zahtevka v 
celoti ali delno ogrožena.
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odstrani, porabi ali prikrije premoženje na 
bančnem računu ali računih, ki jih je 
treba zamrzniti.

Or. it

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ime in naslov toženca ter po potrebi 
njegovega zastopnika;

(b) ime, naslov, datum rojstva in podatke o 
osebnem dokumentu ali številko potnega 
lista toženca ter po potrebi njegovega 
zastopnika;

Or. it

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) izjavo, ki potrjuje, da so podatki, ki jih 
je tožnik predložil v vlogi za izdajo 
ENZBR, resnični in popolni in da je 
tožnik seznanjen s pravnimi posledicami, 
ki v skladu z zakonodajo države članice, v 
kateri je vložil vlogo, nastanejo zaradi 
namernega podajanja lažnih ali 
nepopolnih izjav.

Or. it
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vloga se vloži s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z
elektronskimi.

4. Vloga in ustrezna dokumentacija, kjer 
je ta potrebna, se vložita s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z
elektronskim.

Or. it

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 10 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izjemnih okoliščinah lahko sodišče, pri 
katerem je vložena vloga za izdajo 
ENZBR, zahteva zaslišanje toženca, če 
meni, da je to potrebno za pripravo 
končne sodne odločbe.

Or. it

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če pristojno sodišče meni, da ENZBR 
ne more izdati brez dodatnih dokazov,
lahko takšne dokaze dopusti v obliki 
pisnih izjav prič ali izvedencev.

1. Pristojno sodišče uporabi najustreznejšo 
metodo za zbiranje dokazov, določeno v 
nacionalni zakonodaji.

Or. it
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11– odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sodišče dopusti zaslišanje samo, če 
meni, da je to potrebno. Če tožnik, priča 
ali izvedenec nima prebivališča v istem 
kraju, kjer je pristojno sodišče, sodišče 
dopusti dokaze v obliki videokonference 
ali druge komunikacijske tehnologije, če 
so te tehnologije na voljo.

2. Sodišče dopusti zaslišanje samo, če 
meni, da je to potrebno, pri čemer se 
poslužuje tudi videokonference ali drugih 
komunikacijskih tehnologij, če so te 
tehnologije na voljo.

Or. it

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred izdajo ENZBR lahko sodišče zahteva, 
da tožnik zagotovi varščino ali
enakovredno zagotovilo, namenjeno za 
nadomestilo morebitne škode, ki jo utrpi 
toženec, v obsegu, v katerem mora tožnik
po nacionalni zakonodaji nadomestiti 
takšno škodo.

Pred izdajo ENZBR sodišče zahteva, da 
tožnik zagotovi varščino ali zadostno
zagotovilo, namenjeno za nadomestilo 
morebitne škode, ki jo utrpi toženec, v 
obsegu, v katerem mora tožnik v skladu s 
členom 12a nadomestiti takšno škodo.

Or. it

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 12 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojno sodišče lahko tožnika oprosti 
varščine ali zagotovila iz prvega odstavka, 
če meni, da ta ukrep ni potreben, pri 
čemer upošteva zlasti gospodarski položaj 
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upnika.

Or. it

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a

Odgovornost tožnika
1. Tožnik mora tožencu nadomestiti 
vsakršno škodo, ki nastane zaradi izvršitve 
ENZBR, kadar je ta razveljavljen ali 
spremenjen ali kadar je izvrševanje 
ENZBR prekinjeno ali če se med 
postopkom v glavni stvari izkaže, da je 
zahteva za presojo neutemeljena.
2. Za določitev škode iz odstavka 1 je 
pristojno sodišče v državi članici, v kateri 
je prišlo do razveljavitve ali spremembe 
ENZBR.

Or. it

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primerih iz člena 5(2), v katerih je 
tožnik pridobil sodno odločbo ali sodno 
poravnavo, lahko tožnik zahteva, da
sodišče, ki je izdalo sodno odločbo ali 
sodno poravnavo, izda tudi ENZBR.

1. V primerih iz člena 5(2) je sodišče, ki je 
izdalo sodno odločbo ali sodno poravnavo,
pristojno tudi za izdajo ENZBR.

Or. it
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primerih, ko je tožnik pridobil javno 
listino, lahko tožnik zahteva, da pristojni 
organ v državi članici, v kateri je bila javna 
listina sestavljena, in ki ga država članica 
v ta namen imenuje, izda tudi ENZBR.

2. V primerih, ko je tožnik pridobil javno 
listino, je za izdajo ENZBR v zvezi z 
zahtevkom, navedenim v javni listini, 
odgovoren pristojni organ v državi članici, 
v kateri je bila javna listina sestavljena.

Or. it

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ime in naslov toženca ter po potrebi 
njegovega zastopnika;

(b) ime, naslov, datum rojstva in podatke o 
osebnem dokumentu ali številko potnega 
lista toženca ter po potrebi njegovega 
zastopnika;

Or. it

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o računih v skladu s
členom 16, razen če je zahteva za 
pridobitev informacij o računu vložena v 
skladu s členom 17;

(d) informacije o računih v skladu s členom 
16, ki vključujejo naziv in naslov banke, 
na kateri ima dolžnik enega ali več 
računov, razen če je zahteva za pridobitev 
informacij o računu vložena v skladu s
členom 17;
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Or. it

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izjavo, ki potrjuje, da so podatki, ki jih 
je tožnik predložil v vlogi za izdajo 
ENZBR, resnični in popolni in da je 
tožnik seznanjen s pravnimi posledicami, 
ki v skladu z zakonodajo države članice, v 
kateri je vložil vlogo, nastanejo zaradi 
namernega podajanja lažnih ali 
nepopolnih izjav.

Or. it

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vloga se vloži s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z
elektronskimi.

3. Vloga in ustrezna dokumentacija, kjer 
je ta potrebna, se vložita s katerim koli 
komunikacijskim sredstvom, vključno z
elektronskim.

Or. it

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 16 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) polnim imenom toženca, (a) če je toženec fizična oseba, njegovim 
datumom rojstva ali številko nacionalne 
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osebne izkaznice ali številko potnega lista,

Or. it

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 16 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) če je toženec pravna oseba, številko te 
pravne osebe v poslovnem registru,

Or. it

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 16 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) če je toženec fizična oseba, njegovim 
datumom rojstva ali številko nacionalne 
osebne izkaznice ali številko potnega lista, 
ali

črtano

Or. it

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 16 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) Če je toženec pravna oseba, številko te 
pravne osebe v poslovnem registru:

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če tožnik ne razpolaga z vsemi 
informacijami o računu, zahtevanimi v 
skladu s členom 16, lahko od pristojnega 
organa države članice izvršbe zahteva, da 
pridobi potrebne informacije. Takšna 
zahteva se vloži v vlogi za izdajo ENZBR.

1. Če tožnik ne razpolaga z vsemi 
informacijami o računu, zahtevanimi v 
skladu s členom 16, lahko od pristojnega 
organa države članice izvršbe zahteva, da 
pridobi potrebne informacije za opredelitev 
dolžnikovega bančnega računa ali 
računov. Takšna zahteva se vloži v vlogi 
za izdajo ENZBR.

Or. it

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vloga mora vsebovati vse informacije o 
tožencu in njegovih bančnih računih, ki so 
tožniku na voljo.

2. Vloga mora vsebovati vse informacije o 
tožencu in njegovih bančnih računih, ki so 
tožniku na voljo. Tožnik navede državo 
članico, v kateri ima dolžnik račun ali 
račune, za katere se zahteva zamrznitev, 
in predloži ustrezna dokazila za 
utemeljitev takšne vloge.

Or. it

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Metoda za pridobitev informacij na 5. Za pridobitev informacij, potrebnih za 
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podlagi nacionalne zakonodaje, o kateri 
se uradno obvesti Komisija v skladu s 
členom 48, je ena izmed naslednjih metod:

opredelitev računa ali računov upnika, 
države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo omogočijo uporabo ene izmed 
naslednjih metod:

Or. it

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) možnost, da se vsem bankam na 
ozemlju države članice naloži dolžnost 
glede razkritja, ali ima toženec pri njih 
odprt račun;

(a) obveznost za vse banke na svojem 
ozemlju, da razkrijejo, ali ima toženec pri 
njih odprt račun;

Or. it

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) možnost, da se tožencu naloži 
obveznost razkritja podatkov o tem, kje 
ima odprt račun, skupaj s prepovedjo 
razpolaganja, dviga ali prenosa sredstev 
na tem računu v vrednosti, ki je enaka 
znesku dolga, določenega v ENZBR.

Or. it
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V vlogi za izdajo ENZBR tožnik 
razkrije, ali je pri katerem drugem sodišču 
vložil vlogo za izdajo ENZBR ali 
enakovrednega ukrepa zavarovanja na 
podlagi nacionalne zakonodaje zoper istega 
toženca, ki je namenjen zavarovanju istega 
zahtevka.

1. V vlogi za izdajo ENZBR tožnik
razkrije, ali je pri katerem drugem sodišču 
vložil vlogo za izdajo ENZBR ali 
enakovrednega ukrepa zavarovanja na 
podlagi nacionalne zakonodaje zoper istega 
toženca, ki je namenjen zavarovanju istega 
zahtevka. Tožnik po potrebi navede vloge 
za izdajo ENZBR, ki so bile predhodno 
zavrnjene.

Or. it

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tožnik obvesti sodišče, pri katerem je 
vložil vlogo za izdajo ENZBR, o katerem 
koli drugem ENZBR ali ukrepu 
zavarovanja na podlagi nacionalne 
zakonodaje, izdanem v skladu z vlogo iz 
odstavka 1. V tem primeru lahko sodišče 
ali organ, pristojen za izdajo, opusti izdajo 
dodatnega naloga, če meni, da že odobreni 
ukrepi dovolj ščitijo interese tožnika.

2. Tožnik obvesti sodišče, pri katerem je 
vložil vlogo za izdajo ENZBR, o katerem 
koli drugem ENZBR ali ukrepu 
zavarovanja na podlagi nacionalne 
zakonodaje, izdanem v skladu z vlogo iz 
odstavka 1. V tem primeru lahko sodišče 
ali organ, pristojen za izdajo, opusti izdajo 
dodatnega naloga, če meni, da že odobreni 
ukrepi dovolj ščitijo interese tožnika.
Tožnik po potrebi obvesti sodišče o 
predhodnih vlogah za izdajo ENZBR, ki 
so bile zavrnjene.

Or. it
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komunikacija in sodelovanje med sodišči črtano
1. Če je pri sodiščih države članice 
vložena vloga za izdajo ENZBR in pred 
sodišči druge države članice teče postopek 
v glavni stvari, lahko zadevna sodišča 
sodelujejo zaradi zagotavljanja ustreznega 
usklajevanja med postopkom v glavni 
stvari in postopkom v zvezi z ENZBR. 
2. Sodišče, pri katerem je vložena vloga za 
izdajo ENZBR, lahko zahteva informacije 
od drugega sodišča iz odstavka 1 o vseh 
pomembnih okoliščinah zadeve ali od 
tožnika zahteva, da pridobi takšne 
informacije, kot je tveganje, da toženec 
preusmeri vse premoženje, ali zavrnitev 
podobnega ukrepa s strani sodišča, ki je 
začelo postopek v glavni stvari. Takšne 
informacije se lahko zahtevajo 
neposredno ali prek kontaktnih točk 
Evropske pravosodne mreže v civilnih in 
gospodarskih zadevah, ki je bila 
ustanovljena z Odločbo 2001/470/ES.

Or. it

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če so sredstva na računu, navedena v 
ENZBR v skladu z odstavkom 1, finančni 
instrumenti, se njihova vrednost določi v 
skladu z ustrezno tržno stopnjo, veljavno 
na dan izvršbe. 

črtano
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Or. it

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če valuta sredstev na računu ni enaka 
valuti, v kateri je izdan ENZBR, banka 
pretvori znesek v skladu z uradnim 
menjalnim tečajem na dan izvršbe.

4. Če valuta sredstev na računu ni enaka 
valuti, v kateri je izdan ENZBR, banka 
pretvori znesek v skladu z uradnim 
menjalnim tečajem, ki na dan izvršbe velja 
v državi članici, v kateri se račun nahaja.

Or. it

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Banka lahko svojo izjavo pošlje prek
zavarovanega elektronskega 
komunikacijskega sredstva.

3. Banka lahko svojo izjavo pošlje prek 
elektronskega komunikacijskega sredstva, 
če je to zavarovano v skladu s členoma 16 
in 17 Direktive 95/46/ES.

Or. it

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ENZBR zajema več računov toženca 
pri eni in isti banki, ga banka izvrši samo 
v višini zneska, navedenega v nalogu.

1. Banka ENZBR izvrši samo v višini 
zneska, navedenega v nalogu. Če ima 
toženec pri isti banki odprtih več računov, 
banka znesek zamrzne ob upoštevanju 
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meril glede ustreznosti in ravnanja v dobri 
veri, da bi tožencu povzročila čim manj 
škode. 

Or. it

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Banka lahko plačilo ali povračilo 
stroškov, nastalih zaradi izvršitve ENZBR 
ali naloga v skladu s členom 17(5)(a), 
zahteva samo, če je do takšnega plačila ali 
povračila upravičena pri nalogih z 
enakovrednim učinkom, izdanih na 
podlagi nacionalne zakonodaje.

1. Banka lahko zahteva plačilo ali 
povračilo stroškov, nastalih zaradi izvršitve 
ENZBR ali naloga v skladu s členom 
17(5)(a).

Or. it

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisiji v skladu s 
členom 48 sporočijo, ali so banke 
upravičene do povračila svojih stroškov 
in, če so, višino pristojbine v skladu z 
odstavkom 2.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tretja oseba lahko vloži ugovor zoper 
ENZBR pri sodiščih države članice izvora 
ali izvršbe, če nalog ali njegova izvršitev 
krši njene pravice.

Tretja oseba lahko v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice izvora vloži 
ugovor zoper ENZBR pri sodiščih te
države članice.

Or. it

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Tretja oseba lahko v skladu z 
nacionalno zakonodajo države članice 
izvršbe vloži ugovor zoper izvršitev 
ENZBR pri nacionalnih organih te države 
članice.

Or. it
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Trenutno na ravni Evropske unije obstaja več instrumentov, namenjenih izterjavi 
neporavnanih terjatev. Ti vključujejo: evropski postopek v sporih majhne vrednosti, postopek 
za evropski plačilni nalog in evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov. Na področju 
prehodnih ukrepov vseeno ostaja še veliko dela, četudi je s temi instrumenti priznavanje sodb 
v izterjavi čezmejnih dolgov lažje. 

Ocenjuje se namreč, da se vsako leto približno 2,6 % letnega prometa evropskih družb izgubi 
v neporavnanih terjatvah. Razdrobljenost nacionalnih predpisov na področju izterjave dolgov 
namreč omogoča dolžniku, da svoj denar zlahka prenese z računa v eni državi članici na račun 
v drugi ali ga z njega dvigne. 

Kot je razvidno iz poročila Evropske komisije1, so za sedanje razmere značilne štiri težave:

 pogoji za izdajo nalogov za zamrznitev premoženja na bančnih računih se med 
državami članicami precej razlikujejo2;

 številne države članice ne predvidevajo možnosti, da bi se pridobile informacije o tem, 
kje se nahaja bančni račun dolžnika;

 stroški pridobitve in izvršitve naloga za zamrznitev bančnih računov v čezmejnem 
primeru so na splošno višji kot v domačih primerih;

 razlike v nacionalnih izvršilnih sistemih in trajanje postopkov predstavljajo resno 
težavo za upnike.

Za reševanje navedenih težav uvaja obravnavani predlog uredbe nov pravni instrument, ki je 
po svoji naravi ukrep zavarovanja, imenuje pa se evropski nalog za zamrznitev bančnih 
računov (ENZBR) in upniku omogoča, da ga uporabi kot alternativo nacionalnim postopkom. 
Komisija ocenjuje, da bo uporaba predlaganega ukrepa družbam omogočila izterjavo do 600 
milijonov EUR neporavnanih terjatev3.

2. Stališče poročevalca

2.1. Področje uporabe

Poročevalec se strinja z enotno pravno podlago, ki jo je Komisija uporabila v zvezi z 

                                               
1 Glej dokument: Poročilo o predlogu uredbe (COM(2011)445, str.3).
2 Nalog za zamrznitev bančnih računov ni „univerzalni“ koncept v pravnem sistemu EU. Nasprotno, v različnih 
pravnih ureditvah obstajajo različni prehodni ukrepi, od splošnih instrumentov, kot je plačilni nalog (Irska) ali 
nalog za zamrznitev (Danska), do posebnih instrumentov, kakršen je Garnishment Order (Malta). V zvezi s tem 
si velja ogledati primerjalno analizo nacionalni postopkov za pridobitev naloga za zamrznitev, ki jo je opravil 
Center za strategije in ocenjevanje (CSES) v okviru študije, objavljene leta 2011, ki jo je naročila Evropska 
komisija: „Študija za oceno učinka o osnutku zakonodajnega predloga o zaplembi bančnih računov“ („Study for 
an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts“), str. 70-85.
3 Glej dokument: Delovni dokument služb Komisije – Ocena učinka predloga uredbe (str. 35), dostopen na 
naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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izključitvami iz področja uporabe tega predloga. Te izključitve v veliki meri ustrezajo 
izključitvam, predvidenim v uredbi Bruselj I, ki se nanašajo na družinsko pravo, socialno 
pravo in arbitražo.

Poročevalec poleg tega predlaga, naj se iz področja uporabe tega predloga izključijo tudi 
premoženjska razmerja in dedovanje (glej predlog spremembe 8). Po mnenju poročevalca bi 
bilo treba za tako obsežno razširitev področja uporabe opraviti posebno oceno učinka. Poleg 
tega se zdi, da tovrstna vprašanja niso navedena med glavnimi cilji tega predloga, ki je, kot je 
zapisala Komisija, namenjen olajšanju „izterjave čezmejnih zahtevkov za državljane in 
podjetja ter izboljšanj[u] učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah v zvezi s čezmejnimi spori4“. 

2.2. Opredelitve pojmov

Poročevalec meni, da bi bilo zavoljo omejitve obsega področja uporabe uredbe treba pojasniti 
in poenostaviti predlagano besedilo v zvezi z opredelitvijo pojma „zadeve s čezmejnimi 
posledicami“. Nujno je namreč treba oblikovati ustrezno opredelitev pojma „čezmejni spor“. 
Poročevalec zato predlaga zaostritev meril, ki se uporabljajo za določitev čezmejne narave 
zadeve, z vzpostavitvijo obrnjene domneve. Tako bo zadeva imela čezmejne posledice le, če 
imajo dolžniki sedež in/ali bančne račune, ki bi se naj z nalogom zamrznili, v državi članici, 
ki ni država članica, v kateri se nahaja sodišče, pri katerem se vloži vloga za izdajo ENZBR 
(glej predlog spremembe 9). 

Poročevalec meni, da vključitev „finančnih instrumentov“, kot so opredeljeni v točki 17 
člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, v opredelitev pojma „bančni račun“ ni koristna (glej 
predloge sprememb 11, 12 in 145). Takšni instrumenti bi med drugim zajemali tudi 
prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, enote premoženja kolektivnih 
naložbenih podjemov, opcijske pogodbe in izvedene finančne instrumente za prenos 
kreditnih tveganj. Po mnenju poročevalca preventivna zamrznitev finančnih instrumentov 
predstavlja drugačna tveganja kot v primeru zamrznitve „običajnih“ depozitnih računov. 
Dejstvo je, da je vrednost finančnih instrumentov podvržena spremembam zaradi nihanja 
tržnih vrednosti. Zato bi vključitev finančnih instrumentov v področje uporabe naloga za 
zamrznitev lahko privedla do negativnih učinkov tako za dolžnike kot tudi za upnike. 
Po mnenju poročevalca bi bilo treba opredelitev „zahtevka“ iz člena 4(7) razširiti, da se 
natančneje določi njegova narava. V tem smislu bi predlagana navedba zahtev glede 
„likvidnosti“ in „izterljivosti“ omogočila ugotavljanje utemeljenosti zahtevka in preprečila 
neskladnosti kar zadeva razlago narave zahtevka, na podlagi katerega mora sodnik izdati 
ENZBR (glej predlog spremembe 15).

Da bi povečali pravno varnost tega besedila, poročevalec meni, da bi bilo nenazadnje 
koristno pojasniti opredelitev pojma „banka“, pri čemer je treba razlikovati med kreditnimi 
institucijami in institucijami za izdajo elektronskega denarja (glej predlog spremembe 10).

2.3. Postopek za pridobitev ENZBR

                                               
4 Uvodno poročilo Komisije k predlogu, COM(2011)445, str. 4.
5 V skladu predlogom spremembe se predlaga črtanje člena 26(3), ki določa, da se ENZBR izvrši nad 
finančnimi instrumenti (glej predlog spremembe 48). 
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 Postopek ex parte
Da bi zagotovili kar največjo učinkovitost tega ukrepa, predlog v fazi izvrševanja ENZBR 
predvideva „učinek presenečenja“. Njegov cilj je dolžniku preprečiti dvig ali prenos zneskov 
z drugih bančnih računov v državah, ki niso tiste, v katerih poteka postopek. S tem namenom 
je evropski postopek dostopen tudi pred pridobitvijo naslova, izvršljivega v državi članici, v 
kateri se nahaja dolžnik,6 nalog pa se lahko izda v postopku ex parte, torej brez predhodnega 
zaslišanja dolžnika7.

Poročevalec je mnenja, da je treba vsebino te določbe ponovno pregledati, da se doseže 
primerno ravnotežje med pravicami upnika in pravicami dolžnika, četudi je treba prek 
postopka ex parte za izdajo ENZBR nujno ohraniti učinek presenečenja. Predlog se namreč 
zdi pretirano pristranski v korist tožnika in ne zagotavlja potrebnih jamstev, s katerimi bi se 
ublažila potencialno drakonska narava naloga. 

Ob upoštevanju omenjene analize poročevalec meni, da bi bilo koristno uvesti predpis, ki bi v 
izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih določal, da lahko sodišče, ki je začelo postopek, 
zahteva zaslišanje toženca, da bi pridobilo dodatne informacije8, ki bi omogočale skrbnejšo 
presojo utemeljenosti zahtevka (glej predloga sprememb 3 in 24).

 Pogoji za izdajo naloga

Da bi pravice dolžnika uravnotežili s pravicami upnika, poročevalec meni, da bi bilo treba 
pogoje za izdajo ENZBR opredeliti na bolj jasen in strog način9. Ravno zato predlog 
spremembe za točko (b) v prvem odstavku tega člena določa širše zastavljen pogoj za 
predložitev vloge za izdajo ENZBR. Predlagana sprememba določa, da lahko vlogo za izdajo 
naloga vloži oseba, katere pravica do poplačila zahtevka je lahko v celoti ali delno ogrožena 
(glej predloga sprememb 1 in 20). Ta pogoj pa je obenem postal tudi strožji, saj vsebuje 
merilo „zadostnosti“ v zvezi z dokazili, ki so potrebna za utemeljevanje zahtevka (glej 
predlog spremembe 19), in merili glede „stvarnega“ in „dejanskega“ tveganja, da bo prišlo do 
ogrožanja pravic (glej predloga sprememb 1 in 20). 

 Vloga za izdajo ENZBR

Poročevalec predlaga, naj se obseg informacij, ki jih mora dolžnik predložiti, ko vloži vlogo 
za izdajo ENZBR, razširi in natančneje opredeli (glej predloge sprememb 21, 23, 32, 33 in 
35). Naslednji predlog spremembe prav s tega vidika uvaja obveznosti za upnika, ki mora 
vlogi za izdajo ENZBR priložiti izjavo, v kateri potrdi, da so podatki, ki jih je predložil v 
vlogi za izdajo naloga, resnični in popolni in da lahko vsako namerno podajanje lažnih in 
nepopolnih izjav privede do pravnih posledic, ki izhajajo iz zakonodaje države članice, v 
kateri je vložil vlogo (glej predloga sprememb 22 in 34).

 Dokazi

                                               
6 Člen 5 Razpoložljivost
7 Člen 10 Postopek ex parte
8 Načelo kontradiktornosti je eno od temeljnih načel v pravnih sistemih držav članic.
9 Glej člen 7 predloga uredbe.
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Poročevalec meni, da bi bilo treba merila, ki določajo dokaze, dopustne v postopku, opredeliti 
bolj jasno in strogo. S tega vidika se poročevalcu uporaba pisnih izjav prič ali izvedencev ne 
zdi primerna. Nacionalni predpisi, ki opredeljujejo delovanje „izvedenca“, se namreč v 
posameznih nacionalnih pravnih ureditvah razlikujejo, zaradi česar obstaja resna nevarnost 
krivega pričanja. Zato poročevalec predlaga, naj se metode za zbiranje dokazov uporabljajo v 
skladu z nacionalno zakonodajo (glej predlog spremembe 25) in naj se v besedilu črta 
možnost uporabe izvedenskih prič (glej predloga spremembe 25 in 26).

 Odgovornost upnika

Da bi spodbudili „odgovorno“ izvajanje predlaganega postopka, poročevalec meni, da bi 
moral biti upnik odgovoren za nadomestilo vsakršne škode, ki jo zaradi ENZBR utrpi toženec 
in ki nastane, kadar se ENZBR razveljavi ali spremeni ali kadar je izvrševanje ENZBR 
prekinjeno ali če se med postopkom v glavni stvari izkaže, da je zahteva za presojo 
neutemeljena (glej predloga sprememb 5 in 29). Poročevalec prav tako predlaga, da mora 
upnik obvezno zagotoviti varščino ali zadostno zagotovilo, namenjeno nadomestilu morebitne 
škode, ki jo zaradi izvršitve ENZBR, ki je kasneje razveljavljen, utrpi toženec (glej predloge 
sprememb 4, 27 in 28). 

2.4. Informacije o računu in stroški, ki nastanejo zaradi postopka

Poročevalec meni, da je treba podatke iz točk iii) in iv) člena 16, torej datum rojstva, številko 
nacionalne osebne izkaznice ali številko potnega lista ali številko pravne osebe v poslovnem 
registru, vedno sporočiti, da bi se dvignila raven informacij, potrebnih za opredeljevanje 
bančnih računov dolžnika, in posledično raven varstva njegovih pravic (glej predloge 
sprememb 36, 37, 38 in 39). Poleg tega bi takšna določba lahko omogočila hitrejšo in 
zanesljivejšo opredelitev bančnega računa dolžnika. 

Kar zadeva določbe iz člena 17 predloga uredbe, poročevalec predlaga, da bi morali v skladu 
z mnenjem evropskega nadzornika za varstvo podatkov10 in zavoljo izogibanja tako 
razširjanju nepomembnih podatkov kot tudi razkrivanju bančnih tajnosti omejiti zahteve po 
pridobitvi informacij o bančnih računih toženca na tiste, ki so dejansko potrebne za 
ugotavljanje identitete toženca in opredeljevanje njegovih računov (glej predloga sprememb 
40 in 50) ter zahtevane informacije natančneje opredeliti (glej predlog spremembe 41). 
Poročevalec obenem meni, da bi bilo treba med možnostmi, ki jih ima za pridobivanje 
informacij na voljo pristojni organ, predvideti tudi možnost, da se tožencu naloži obveznost 
razkritja podatkov o tem, kje ima odprt račun, skupaj s prepovedjo razpolaganja, dviga ali 
prenosa sredstev na tem računu v vrednosti, ki je enaka znesku dolga, določenega v ENZBR 
(glej predloga sprememb 6 in 44).

Predlog Komisije določa, da plačilo ali vračilo stroškov izvršitve ENZBR, ki so jih imele 
banke, urejajo predpisi nacionalnega prava (člen 30(1)). Glede na raznolikost posameznih 
nacionalnih ureditev lahko takšna določba povzroči diskriminacijo nekaterih bank, za katere
ni predvideno omenjeno vračilo. Predlagani postopek namreč nedvomno zahteva uporabo 
človeških in ekonomskih virov, tega bremena pa ni mogoče odpraviti, če se upošteva dejstvo, 

                                               
10 Glej dokument: Mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov; Uradni list Evropske unije, C 373/4, 
21.12.11.
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da se s tem ne zasleduje javni, temveč zasebni interes. Poročevalcu se zato zdi koristno v 
členu 30 navesti izrecne in usklajene določbe o plačilu stroškov, ki so jih banke imele v fazi 
izvrševanja ENZBR (glej predlog spremembe 52).


