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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Po mnenju poročevalke se bo z učinkovitejšo čezmejno izterjavo dolgov povečala 

konkurenčnost na enotnem trgu. Veljavne ureditve so tako kompleksne, da slabo vplivajo na 

gospodarstvo, predvsem na podjetja, ki trgujejo ali ponujajo storitve v drugih državah 

članicah. Funkcionalen in cenovno sprejemljiv dostop do postopkov čezmejne izterjave 

dolgov mora biti temeljno vodilo za enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu. Jasnost je 

pri opredelitvi čezmejnih posledic bistvena sestavina, zato jih želi pripravljavka mnenja 

opredeliti glede na to, kaj so in ne kaj niso.   

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov je alternativa notranjim pravnim postopkom, 

ki so bili vzpostavljeni s podobnim namenom. Čeprav izdaja nalogov za zamrznitev bančnih 

računov brez obvestila dolžnikom nedvomno zagotavlja, da bodo nalogi učinkovito izvršeni, 

pa je hkrati treba poiskati ustrezno ravnotežje med pravicami upnikov, da bodo izterjali 

neplačane zneske, in ustrezno zaščito dolžnikov. Pripravljavka mnenja potrjuje potrebo po 

tem, da se od upnikov zahteva zagotovitev varščine v znesku, ki ga določi ustrezno sodišče, 

pa tudi po jasni opredelitvi nekaterih konceptov, kakršen je upravičenost zahtevka. Hkrati bi 

moralo veljati, da bodo sodni postopki opravljeni hitro, za kar pa so potrebni kratki in točno 

določeni časovni roki za izdajo in izvršbo nalogov za zamrznitev bančnih računov.  

Po mnenju pripravljavke mnenja bi bilo treba razkritje premoženja omejiti le na zneske, ki so 

nujni za izvršbo dejanskih zahtevkov, medtem ko bi morali biti iz postopkov zamrznitve 

računov izvzeti zneski, ki so potrebni za kritje osnovnih življenjskih stroškov dolžnikov. 

Hkrati je treba zagotoviti kritje bančnih stroškov, nastalih z izvajanjem nalogov za 

zamrznitev, pri čemer pa se morajo zaradi upoštevanja načel sorazmernosti in nepristranskosti 

v poravnavah točno odražati dejanski stroški bank, ki te storitve ponujajo. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

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 

(15) Ta uredba bi morala zagotoviti 

zadostne zaščitne ukrepe zoper zlorabo 

naloga. Razen če upnik že ima sodno 

odločbo, izvršljivo v državi članici izvršbe, 

ima sodišče pravico zahtevati od upnika, 
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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. 

da zagotovi varščino za nadomestilo 

morebitne škode, ki jo utrpi dolžnik v 

primeru, da je nalog neutemeljen, znesek 

varščine pa določi ustrezno sodišče in je 

odvisen od zneska dolga. Podrobne 

pogoje, pod katerimi mora upnik dolžniku 

nadomestiti takšno škodo, bi morala urejati 

nacionalna zakonodaja, vendar bi morale 

države članice predpisati določbe, v 

skladu s katerimi bi žrtvam v primeru 

zlorabe naloga pripadala odškodnina.  

Obrazložitev 

Pogoji za izdajo nalogov za zamrznitev bančnih računov niso dovolj strogi, zato je treba od 

upnikov zahtevati, naj zagotovijo varščino, katere znesek bo določilo ustrezno sodišče. 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Za zagotavljanje hitre izvršitve naloga 

za zamrznitev bančnih računov bi morala 

uredba zagotoviti, da je prenos naloga od 

sodišča, ki je nalog izdalo, do banke 

opravljen z neposrednim vročanjem, kot 

določa Uredba (ES) št. 1393/2007 o 

vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v 

državah članicah. Ta uredba bi morala 

zagotoviti tudi ustrezna pravila za izvršitev 

naloga s strani banke in bankam naložiti 

dolžnost, da podajo izjavo o tem, ali je 

nalog uspešno zajel kakršna koli sredstva 

dolžnika. 

(17) Če je tožnik že pridobil sodno odločbo 

ali drug izvršilni naslov v glavni stvari ter 

za zagotavljanje hitre izvršitve naloga za 

zamrznitev bančnih računov, bi morala 

uredba zagotoviti, da je prenos naloga od 

sodišča, ki je nalog izdalo, do banke 

opravljen z neposrednim vročanjem, kot 

določa Uredba (ES) št. 1393/2007 o 

vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v 

državah članicah. Ta uredba bi morala 

zagotoviti tudi ustrezna pravila za izvršitev 

naloga s strani banke in bankam naložiti 

dolžnost, da podajo izjavo o tem, ali je 

nalog uspešno zajel kakršna koli sredstva 

dolžnika. 

Obrazložitev 

V skladu s predlogom Komisije ne bi smele biti postavljene nobene zahteve za eksekvaturo, če 

je bil z materialno-pravno veljavno odločb upniku že dodeljen znesek, saj nalog za zamrznitev 

bančnih računov velja le za tiste, ki želijo pridobiti nazaj svoje zakonito premoženje. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Če tožnik še ni pridobil sodne 

odločbe ali drugega izvršilnega naslova v 

glavni stvari, lahko postane nalog za 

zamrznitev bančnih računov predmet 

minimalnih sorazmernih postopkov na 

sodiščih v državah članicah, kjer so 

računi odprti. Takšen sodni postopek 

mora biti omejen na to, kar je potrebno za 

ustrezno zaščito dolžnika. Dolžnik o 

postopku ne sme biti seznanjen pred 

izvršitvijo naloga. 

Obrazložitev 

Da bi državam članicam omogočili zaščito svojih državljanov pred naklepno zlorabo 

postopkov za eksekvaturo v primeru naloga za zamrznitev bančnih računov, morajo imeti 

možnost izvajanja zahtev glede eksekvature v primeru vloge za izdajo naloga v njihovi državi. 

Takšni postopki pa ne bi smeli omogočati ugibanja o odločitvi sodišča, ki prvotno odloča o 

upravičenosti tožnikove zahteve za nalog, temveč bi morali odločati, ali je zagotovljena 

ustrezna zaščita. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Dolžnikova pravica do poštenega 

sojenja mora biti zaščitena v postopkih za 

nalog za zamrznitev bančnih računov. To 

pomeni predvsem, da je nalog z vsemi 

dokumenti, ki jih predloži tožnik, takoj po 

izvršitvi vročen tožencu in da lahko 

toženec zahteva presojo naloga. Za presojo 

bi moralo biti pristojno sodišče, ki je izdalo 

nalog, razen če se izpodbijajo vidiki 

izvršbe. Če je toženec potrošnik, zaposleni 

ali zavarovana oseba, mora imeti možnost, 

da presojo zahteva pri sodiščih države 

(18) Dolžnikova pravica do poštenega 

sojenja mora biti zaščitena v postopkih za 

nalog za zamrznitev bančnih računov. To 

pomeni predvsem, da je nalog z vsemi 

dokumenti, ki jih predloži tožnik, takoj po 

izvršitvi vročen tožencu in da lahko 

toženec zahteva presojo naloga. Za presojo 

samega naloga bi moralo biti pristojno 

sodišče, ki ga je izdalo, razen če se 

izpodbijajo vidiki izvršbe. Toženec mora 

imeti možnost, da presojo naloga zahteva 

pri sodiščih države članice, kjer ima 
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članice stalnega prebivališča. Dolžnik bi 

moral imeti tudi pravico do sprostitve 

sredstev na računu, če zagotovi drugo 

varščino. 

račune, ko gre za izvršitev naloga v tej 

državi članici. Dolžnik bi moral imeti tudi 

pravico do sprostitve sredstev na računu, če 

zagotovi drugo varščino. 

Obrazložitev 

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih računov, ki velja po vsej EU, bi se moral 

dolžnik obrniti na sodišče, ki je nalog izdalo. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo 

račune v več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga 

izpodbijajo pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za 

izvrševanje naloga v teh državah članicah. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba se uporablja za denarne 

terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah 

s čezmejnimi posledicami, kot je določeno 

v členu 3, ne glede na vrsto sodišča. Ne 

velja zlasti za davčne, carinske ali upravne 

zadeve. 

1. Ta uredba se uporablja za terjatve v 

civilnih in gospodarskih zadevah s 

čezmejnimi posledicami, kot je določeno v 

členu 3, ne glede na vrsto sodišča. Ne velja 

zlasti za davčne, carinske ali upravne 

zadeve. 

Obrazložitev 

„Zahtevek“ je že opredeljen v členu 4(7), in sicer kot obstoječi zahtevek za plačilo posebnega 

ali določljivega denarnega zneska. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ta uredba se ne uporablja za bančne 

račune, ki so v skladu z zakonodajo, ki 

ureja imuniteto v izvršilnem postopku v 

državi članici, v kateri se nahaja račun, 

izvzeti iz izvršbe, ali za sisteme poravnave 

vrednostnih papirjev, ki jih država članica 

določi v skladu s členom 10 

3. Ta uredba se ne uporablja za bančne 

račune, ki so v skladu z zakonodajo, ki 

ureja imuniteto v izvršilnem postopku v 

državi članici, v kateri se nahaja račun, 

izvzeti iz izvršbe, ali za račune, odprte z 

namenom vzpostavitve plačilnih sistemov, 
in sisteme poravnave vrednostnih papirjev, 
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Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta. 

ki jih država članica določi v skladu s 

členom 10 Direktive 98/26/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

Obrazložitev 

Izjeme iz področja uporabe uredbe bi se morale uporabljati za vse račune, ki so bili odprti z 

namenom vzpostavitve sistemov iz Direktive 98/26/ES (instrumenti finančne poravnave in 

plačilni sistemi), ne le za sisteme poravnave vrednostnih papirjev. 

 

Predlog spremembe  7 

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 ima zadeva čezmejne 

posledice, če velja eno od navedenega: 

 – sodišče, pri katerem je vložena vloga za 

izdajo ENZBR, 

 – eden od bančnih računov, ki jih je treba 

z nalogom zamrzniti, ali 

 – ena od strank v postopku  

 nimajo stalnega prebivališča v državi 

članici. 

Obrazložitev 

Zaradi večje jasnosti je treba čezmejne posledice opredeliti glede na to, kaj so in ne kaj niso 

(gl. na primer opredelitve v Uredbi (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni 

nalog ali v Uredbi (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne 

vrednosti). 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Datum, na podlagi katerega se določi, ali 

ima zadeva čezmejno razsežnost, je datum, 

ko je bil zahtevek za zamrznitev bančnih 

računov vložen pred ustreznim sodiščem. 

Obrazložitev 

Prav je, da se določi datum, ko se ocenjujejo elementi, ki določajo čezmejno razsežnost 

zadeve (gl. na primer Uredbo (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog 

ali Uredbo (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti). 

 

Predlog spremembe  9 

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 kreditno institucijo, 

katere poslovanje predstavlja sprejemanje 

depozitov in drugih vračljivih sredstev od 

javnosti ter odobravanje kreditov za svoj 

račun; 

Obrazložitev 

Za opredelitev bank bi se moral uporabljati izraz „kreditna institucija“, kot to določa 

Direktiva 2006/48/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij. 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 4 – točka 11 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se nanaša na podpis in vsebino javne 

listine, ter 

(a) se nanaša na podpis, vsebino javne 

listine, ugotovitev identitete strank, 

potrditev vsebine in datuma instrumenta s 

strani strank, ter 
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Obrazložitev 

Pristnost dokumenta se določi glede na ugotovitev identitete strank in njihovo potrditev 

vsebine in datuma tega dokumenta. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) tožnik vloži vlogo za izdajo ENZBR 

pred začetkom sodnega postopka v glavni 

stvari zoper toženca ali v kateri koli fazi 

takšnega postopka; 

(a) upnik vloži vlogo za izdajo ENZBR 

pred začetkom sodnega postopka v glavni 

stvari zoper dolžnika ali v kateri koli fazi 

takšnega postopka; 

Obrazložitev 

Pred začetkom sodnega postopka ni primerno govoriti o tožnikih in tožencih, primernejši 

besedi sta upnik in dolžnik. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) je tožnik pridobil sodno odločbo, sodno 

poravnavo ali javno listino zoper toženca, 

ki je izvršljiva v državi članici izvora, 

vendar še ni bila razglašena za izvršljivo v 

državi članici izvršbe, v kateri je takšna 

razglasitev zahtevana. 

(b) je upnik pridobil sodno odločbo, sodno 

poravnavo ali javno listino zoper dolžnika, 

ki je izvršljiva v državi članici izvora, 

vendar še ni bila razglašena za izvršljivo v 

državi članici izvršbe, v kateri je takšna 

razglasitev zahtevana. 

Obrazložitev 

Pred začetkom sodnega postopka ni primerno govoriti o tožnikih in tožencih, primernejši 

besedi sta upnik in dolžnik. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Oddelek 2 se uporablja za primere, v 

katerih tožnik vloži vlogo za izdajo 

ENZBR po pridobitvi sodne odločbe, 

sodne poravnave ali javne listine zoper 

toženca, ki je po samem zakonu izvršljiva 

v državi članici izvršbe ali je bila v državi 

članici izvršbe razglašena za izvršljivo. 

2. Oddelek 2 se uporablja za primere, v 

katerih upnik vloži vlogo za izdajo 

ENZBR po pridobitvi sodne odločbe, 

sodne poravnave ali javne listine zoper 

dolžnika, ki je po samem zakonu izvršljiva 

v državi članici izvršbe ali je bila v državi 

članici izvršbe razglašena za izvršljivo. 

Obrazložitev 

Pred začetkom sodnega postopka ni primerno govoriti o tožnikih in tožencih, primernejši 

besedi sta upnik in dolžnik. 

 

Predlog spremembe  14 

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. 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. 

Obrazložitev 

S črtanjem besedila „ali to namerava storiti“ se bo zmanjšala vsakršna dvoumnost pri 

določanju pristojnih sodišč. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) je njegov zahtevek zoper toženca dobro 

utemeljen; in 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Obrazložitev 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Zahtevek se šteje za dobro utemeljenega, v 

skladu z zgornjo točko (a), če med drugim 

velja, da: 

 – zahtevek obstaja, 

 – je zahtevek plačljiv, 

 – so stekli pravni postopki o glavnih 

dejstvih zahtevka. 

Obrazložitev 

Zaradi ustreznega ravnotežja med pravicami toženca in tožnika je prav, da se v besedilo 

uredbe vnesejo merila za določitev glavnih dejstev zahtevka zoper dolžnika. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je tožnik že pridobil sodno odločbo, 

sodno poravnavo ali javno listino za 

plačilo denarnega zneska zoper toženca, 

ki je izvršljiva v državi članici izvora in 

2. Pogoj iz točke (a) prvega pododstavka 

odstavka 1 se šteje za izpolnjenega, če je 

tožnik že pridobil sodno odločbo, sodno 

poravnavo ali javno listino, ki je izvršljiva 
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upravičena do priznanja v državi članici 

izvršbe na podlagi ustreznih instrumentov 

prava Unije, se pogoj iz odstavka 1(a) šteje 

za izpolnjenega. 

v državi članici izvora in upravičena do 

priznanja v državi članici izvršbe na 

podlagi ustreznih instrumentov prava 

Unije, v skladu s katerimi je utemeljeno 

ali ugotovljeno, da se zahtevek nanaša na 

plačilo, ki se izterja z nalogom za 

zamrznitev bančnih računov. 

Obrazložitev 

Prav je, da je besedilo jasnejše in da se vzpostavi ravnotežje med pravicami tožnikov in 

tožencev. 

 

Predlog spremembe  18 

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 enakovredno 

zagotovilo, namenjeno za nadomestilo 

morebitne škode, ki jo utrpi toženec. 

Tožnik mora takšno škodo nadomestiti, če 

sodišče, ki je nalog izdalo, po presoji 

odloči, da je bila tožnikova zahteva za 

nalog nezakonita. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je vloga za izdajo ENZBR vložena pred 

začetkom postopka v glavni stvari, tožnik 

tak postopek začne v roku 30 dni od dneva 

izdaje naloga ali v krajšem roku, ki ga 

določi sodišče, ki je nalog izdalo; če ti roki 

niso upoštevani, se nalog v skladu s 

točko (b) člena 34(1) ali členom 35(2) 

lahko prekliče. 

Če je vloga za izdajo ENZBR vložena pred 

začetkom postopka v glavni stvari, tožnik 

tak postopek začne v roku 30 koledarskih 

dni od dneva izdaje naloga ali v krajšem 

roku, ki ga določi sodišče, ki je nalog 

izdalo; če ti roki niso upoštevani, se nalog 

v skladu s točko (b) člena 34(1) ali 

členom 35(2) lahko prekliče. 
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Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da gre za 30 koledarskih dni. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Article 16 – point c – introductory wording 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ali (c) eno od naslednjih informacij: 

 

Predlog spremembe  21 

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) možnost, da se vsem bankam na 

ozemlju države članice naloži dolžnost 

glede tega, da pristojne organe obvestijo, 

ali ima toženec pri njih odprt račun; 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da morajo biti obveščeni pristojni organi. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če je tožnik že pridobil sodno odločbo, 

sodno poravnavo ali javno listino v glavni 

stvari, ki je izvršljiva v državi članici 

izvora, ali v primerih iz člena 5(2), dokler 

učinka ENZBR ne nadomesti enakovreden 

učinek izvršilnega ukrepa na podlagi 

nacionalne zakonodaje, pod pogojem, da je 

v prvem primeru tožnik začel izvršilni 

postopek v roku 30 dni po tem, ko je bila 

sodna odločba, sodna poravnava ali javna 

(b) če je tožnik že pridobil sodno odločbo, 

sodno poravnavo ali javno listino v glavni 

stvari, ki je izvršljiva v državi članici 

izvora, ali v primerih iz člena 5(2), dokler 

učinka ENZBR ne nadomesti enakovreden 

učinek izvršilnega ukrepa na podlagi 

nacionalne zakonodaje, pod pogojem, da je 

v prvem primeru tožnik začel izvršilni 

postopek v roku 30 koledarskih dni po 

tem, ko je bila sodna odločba, sodna 
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listina vročena ali je postala izvršljiva, pri 

čemer se upošteva poznejši datum. 

poravnava ali javna listina vročena ali je 

postala izvršljiva, pri čemer se upošteva 

poznejši datum. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da gre za 30 koledarskih dni. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pritožba se vloži v roku 30 dni od 

vročitve odločitve iz odstavka 1. 

2. Pritožba se vloži v roku 30 koledarskih 

dni od vročitve odločitve iz odstavka 1. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da gre za 30 koledarskih dni. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ENZBR, izdan v eni državi članici v 

skladu s členom 6(2) in členom 14(1), se 

prizna in je izvršljiv v drugih državah 

članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev 

izvršljivosti in brez možnosti 

nasprotovanja njegovemu priznanju. 

ENZBR, izdan v eni državi članici v 

primerih iz členov 5(2) in 14(1), se prizna 

in je izvršljiv v drugih državah članicah, ne 

da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti 

in brez možnosti nasprotovanja njegovemu 

priznanju. 

Obrazložitev 

Jasno mora biti, da je eksekvatura preklicana le, kadar je tožnik prejel materialno-pravno 

veljavno odločbo iz člena 5(2). 
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Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 25 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Tožencu se vročijo ENZBR in vsi 

dokumenti, ki so bili predloženi sodišču 

ali pristojnemu organu za pridobitev 

naloga, brez nepotrebnega odlašanja po 

opravljeni vročitvi banki v skladu s 

členom 24 in potem, ko je banka izdala 

izjavo v skladu s členom 27. 

1. Največ en delovni dan po opravljeni 

vročitvi banki v skladu s členom 24 in 

potem, ko je banka izdala izjavo v skladu s 

členom 27, se tožencu vročijo ENZBR in 

vsi dokumenti, ki so bili sodišču ali 

pristojnemu organu predloženi za 

pridobitev naloga. 

Obrazložitev 

Prav je, da se točno opredeli rok, do katerega morajo biti tožencu vročeni ENZBR in vsi 

dokumenti, ki so bili sodišču ali pristojnemu organu predloženi za pridobitev naloga. 

 

 

Predlog spremembe  26 

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. 

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. Če sredstva na računu 

presegajo sredstva, navedena v ENZBR, 

banka določi finančne instrumente, za 

katere se bo ENZBR uporabil. Če se 

upnik ne strinja z odločitvijo banke, lahko 

zahteva, da odločitev preveri pristojno 

sodišče države članice, v kateri je račun 

odprt. 

Obrazložitev 

Če račun vsebuje različne finančne instrumente, je prav, da se jasno določi, za katere bo 

nalog veljal. 
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Predlog spremembe  27 

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 na dan izvršbe v državi 

članici, v kateri se račun nahaja. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, kateri bo uradni menjalni tečaj, ki se bo uporabljal za pretvorbo 

zneska. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 34 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pravna sredstva toženca v državi članici 

izvora 

Pravica toženca do zahteve po presoji 

ENZBR 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Razen pri presoji v skladu z 

odstavkom 1(b) se zahteva za presojo vloži 

nemudoma, najpozneje pa v roku 45 dni od 

dne, ko je bil toženec uspešno seznanjen z 

vsebino naloga in se je nanj lahko odzval. 

2. Razen pri presoji v skladu z 

odstavkom 1(b) se zahteva za presojo vloži 

nemudoma in najpozneje v roku 

45 koledarskih dni od dne, ko je bil 

toženec uspešno seznanjen z vsebino 

naloga in se je nanj lahko odzval. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da gre za 45 koledarskih dni. 
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Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Zahteva za presojo je naslovljena na 

sodišče, ki je izdalo nalog. Zahteva se vloži 

na obrazcu iz Priloge IV in s katerim koli 

komunikacijskim sredstvom, vključno z 

elektronskimi. 

3. Zahteva za presojo ENZBR, ki velja po 

vsej Uniji, je naslovljena na sodišče, ki je 

izdalo nalog. Zahteva se vloži na obrazcu 

iz Priloge IV in s katerim koli 

komunikacijskim sredstvom, vključno z 

elektronskimi. 

Obrazložitev 

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih računov, ki velja po vsej EU, bi se moral 

dolžnik obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo 

račune v več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga 

spodbijajo pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za 

izvrševanje naloga v tej državi članici. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Brez poseganja v pravice toženca v 

skladu s členom 35, lahko toženec zahtevo 

po presoji ENZBR vloži tudi na sodišču 

druge države članice. Vsaka odločitev 

sodišča o razveljavitvi ali spremembi 

ENZBR, ki je sprejeta v skladu s tem 

odstavkom, je veljavna le v držati članici, 

kjer ima sodišče sedež. 

Obrazložitev 

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih računov, ki velja po vsej EU, bi se moral 

dolžnik obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo 

račune v več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga 

spodbijajo pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za 

izvrševanje naloga v tej državi članici. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Zahteva se tožniku vroči v skladu z 

veljavnimi predpisi o vročanju pisanj. 

4. Zahtevo tožniku vroči sodišče v skladu z 

veljavnimi predpisi o vročanju pisanj. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da zahtevo vroči sodišče. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Odločba se takoj vroči zadevni banki ali 

bankam, ki jo izvršijo takoj po prejemu in 

delno ali v celoti sprostijo zamrznjeni 

znesek. Prav tako se takoj vroči tudi 

tožniku v skladu z veljavnimi predpisi o 

vročanju pisanj. 

7. Sodišče odločbo takoj vroči zadevni 

banki ali bankam, ki jo izvršijo takoj po 

prejemu in delno ali v celoti sprostijo 

zamrznjeni znesek. Prav tako jo sodišče 

takoj vroči tudi tožniku v skladu z 

veljavnimi predpisi o vročanju pisanj. 

Obrazložitev 

Prav je, da se jasno določi, da odločbo vroči sodišče. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 36 črtano 

Pravna sredstva toženca v državi članici 

stalnega prebivališča 

 

Če je toženec potrošnik, zaposleni ali 

zavarovana oseba, lahko zahtevo za 

presojo v skladu s členoma 34 in 35 
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naslovi tudi na pristojno sodišče države 

članice stalnega prebivališča, o katerem je 

treba Komisijo uradno obvestiti v skladu s 

členom 48. 

Obrazložitev 

Za izpodbijanje naloga za zamrznitev bančnih računov, ki velja po vsej EU, bi se moral 

dolžnik obrniti na sodišče, ki je izdalo nalog. Za zaščito posameznikov, ki bivajo ali imajo 

račune v več državah članicah, pa bi bilo treba omogočiti, da ti lahko izvrševanje naloga 

spodbijajo pri sodiščih v vseh državah članicah, kjer imajo odprte račune, ko gre za 

izvrševanje naloga v tej državi članici. 
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