
AD\758568SL.doc PE414.932v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2008/2233(INI)

15.12.2008

MNENJE
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za pravne zadeve

o učinkovitem izvrševanju sodnih odločb v EU: preglednost dolžnikovega 
premoženja
(2008/2233(INI))

Pripravljavec mnenja (*): Antolín Sánchez Presedo

(*) Pridruženi odbori – Člen 47 Poslovnika



PE414.932v02-00 2/4 AD\758568SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\758568SL.doc 3/4 PE414.932v02-00

SL

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja Zeleno knjigo Komisije z naslovom „Učinkovito izvrševanje sodnih odločb v 
Evropski uniji: Preglednost dolžnikovega premoženja“ (KOM(2008)0128), saj pomeni 
prispevek k lizbonski strategiji;

2. meni, da je pomanjkanje preglednosti informacij, potrebnih za to, da se dolžnika prisili v 
izpolnitev obveznosti, v nasprotju s skupnim načelom delovanja v dobri veri in načelom 
finančne odgovornosti; trdi, da lahko nepoznavanje nacionalnih predpisov o postopkih 
izvršbe ali njihova neučinkovitost zavre vzpostavitev enotnega notranjega trga in povzroči 
neupravičene stroške;

3. poudarja, da pozna plačila, neplačila in težave pri izterjavi dolgov škodijo interesom 
kreditodajalcev in potrošnikov, zmanjšujejo zaupanje v notranji trg ter ogrožajo vlaganje 
pravnih sredstev;

4. podpira celovito in učinkovito strategijo, ki bo temeljila na načelih boljše priprave 
zakonodaje, ter meni, da mora biti cilj takšno plačevanje, ki bo zagotavljalo 
nediskriminacijo, varovanje občutljivih podatkov in pravna zagotovila s sorazmernimi 
ukrepi, ki zagotavljajo potrebno preglednost ter bistveno zmanjšujejo stroške obdelave in 
upravljanja;

5. vztraja, da mora imeti upnik dostop ne le do informacij javnega značaja, ampak tudi do 
podatkov, ki so – pod nadzorom ali s posredovanjem pristojnih oblasti – potrebni za 
začetek postopka izvršbe in izterjavo dolga, v skladu s postopki, ki jih je mogoče 
enostavno uporabiti na celotnem notranjem trgu;

6. se zavzema za priročnik o zakonih in praksah izvrševanja, večjo razpoložljivost in 
izboljšanje informacij v registrih, dostop do teh registrov v skladu s pravili o delovanju, 
določenimi na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni, izmenjavo informacij med pristojnimi 
organi in pregled drugih ustreznih ukrepov;

7. predlaga, da bi stranke z lastninskimi pravicami, ki so jim bile priznane s sodbo sodišča, 
lahko uveljavile te pravice pod istimi pogoji kot posredovalec informacij.
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