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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni rohelist raamatut „Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: 
võlgniku vara läbipaistvus” (KOM(2008)0128), sest see panustab Lissaboni strateegiasse;

2. teatab, et võlgniku kohustuste täitmise saavutamiseks vajaliku info läbipaistmatus on 
vastuolus heausksuse ja varalise vastutuse ühiste põhimõtetega; on seisukohal, et teabe 
puudumine täitesüsteeme käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ja nende ebatõhusus 
takistavad ühise siseturu elluviimist ja toovad kaasa põhjendamatuid kulusid;

3. märgib, et võlgade hilinenud maksmine, maksmata jätmine ja sissenõudmise raskused 
kahjustavad võlausaldajatest ettevõtjate ja tarbijate huve, vähendavad siseturu 
usaldusväärsust ja nõrgendavad õiguse toimivust;

4. toetab parema õigusloome põhimõtetel tuginevat integreeritud ja tõhusat strateegiat ning 
on seisukohal, et tuleb saavutada tasumise eesmärk, tagades mittediskrimineerimise, 
tundlike andmete kaitse ja õiguslikud tagatised proportsionaalsete meetmetega, mis 
annavad vajaliku läbipaistvuse ja vähendavad märkimisväärselt teavitamis- ja 
juhtimiskulusid;

5. väidab, et lisaks avalikule infole peavad võlausaldajale olema pädeva asutuse kontrolli all 
või vahendusel kättesaadavad vajalikud andmed täitemenetluse algatamiseks ja võla 
sissenõudmiseks kogu siseturul hõlpsasti kohaldatavate menetluste abil;

6. pooldab täiteseaduste ja -tavade käsiraamatut, registriinfo ja registritele juurdepääsu 
täiendamist ja parandamist vastavalt ühenduse või liikmesriigi tasandil kehtestatud 
tegevuseeskirjadele ning pädevate asutuste teabevahetust ja teiste asjakohaste meetmete 
uurimist;

7. teeb ettepaneku, et kohtuotsuses tunnustatud varaliste õiguste omandaja saaks oma õigusi 
teostada õiguste üleandjaga samadel tingimustel.
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