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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu Komisie s názvom Účinný výkon rozsudkov v Európskej únii: 
transparentnosť aktív dlžníka (KOM(2008)0128), pretože prispieva k lisabonskej stratégii;

2. spresňuje, že neprehľadnosť informácií potrebných na donútenie dlžníka, aby si plnil 
svoje povinnosti, odporuje spoločným zásadám dobrej viery a majetkovej zodpovednosti; 
konštatuje, že neznalosť vnútroštátnych právnych predpisov o vykonávacích postupoch 
alebo ich nedostatočná účinnosť môžu zabrzdiť realizáciu jednotného vnútorného trhu a 
vytvára neodôvodnené náklady;

3. poukazuje na to, že meškanie platieb, neplatenie a problematickosť vymáhania týchto 
dlhov poškodzujú záujmy veriteľských podnikov a spotrebiteľov, znižujú dôveru vo 
vnútorný trh a oslabujú výkon spravodlivosti;

4. podporuje integrovanú a účinnú stratégiu na základe zásady lepšej tvorby právnych
predpisov a domnieva sa, že cieľom musí byť uskutočnenie platieb so zaručením 
nediskriminácie, ochrany citlivých údajov a právnych záruk prostredníctvom 
proporcionálnych opatrení, ktoré zabezpečia potrebnú transparentnosť a výrazne znížia 
informačné náklady a náklady na správu;

5. zastáva názor, že veriteľ musí mať nielen prístup k verejným informáciám, ale aj pod 
dohľadom príslušného orgánu alebo prostredníctvom príslušného orgánu možnosť 
jednoduchého prístupu na celom vnútornom trhu k údajom, ktoré sú nevyhnutné na 
začatie exekúcie a dosiahnutie splatenia dlhov;

6. presadzuje zostavenie príručky právnych predpisov a praxe v oblasti exekúcie, zvýšenie 
počtu a zlepšenie informácií v registroch, ako aj prístupu k týmto registrom v súlade s 
prevádzkovými predpismi stanovenými na úrovni Spoločenstva a vnútroštátnej úrovni, 
výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a preskúmanie ďalších primeraných 
opatrení;

7. zasadzuje sa o to, aby subjekt, ktorý získa majetkové práva, ktoré boli uznané na základe 
súdneho rozhodnutia, mohol vykonávať svoje právo za rovnakých podmienok ako 
poskytovateľ.
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