
PR\762786EL.doc PE418.248v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2008/2233(INI)

15.1.2009

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
(2008/2233(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Neena Gill

Συντάκτης γνωμοδότησης(*):
Antolín Sánchez Presedo, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 47 του Κανονισμού



PE418.248v01-00 2/10 PR\762786EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................9



PR\762786EL.doc 3/10 PE418.248v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
(2008/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την 
αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η 
διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (COM(2008)0128),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση: η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (COM(2006)0618) και το 
σχετικό ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 20071,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice)2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 
22ας Σεπτεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη πληρωμή και η μη πληρωμή απειλούν τα 
συμφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ιδιαίτερα όταν ο δανειστής και οι 
αρχές εκτέλεσης δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής ή τα 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή 
επιδεινώνεται στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η ρευστότητα είναι 
αναγκαία για την επιβίωση των επιχειρήσεων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη διασυνοριακή είσπραξη 
απαιτήσεων ενέχουν τον κίνδυνο να αποτελέσουν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των διαταγών πληρωμής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δυσχεράνουν 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, εάν δεν είναι δυνατή η 
εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, υπονομεύονται ταυτόχρονα και η δικαιοσύνη και 
τα πρότυπα συναλλακτικής δεοντολογίας,

                                               
1 ΕΕ C 263 E της 16.10.2008, σ. 655.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0637.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απλά λόγια, οι απειθείς οφειλέτες αποτελούν μείζον
πρόβλημα, το οποίο οξύνεται όταν οι απαιτήσεις είναι διασυνοριακού χαρακτήρα, ιδίως
για μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ειδικευμένους δικηγόρους ή ειδικά τμήματα 
για την είσπραξη οφειλών και υποχρεώνονται συχνά να προβαίνουν στη δυσάρεστη 
επιλογή της διάθεσης προσωπικού, δυσεύρετων οικονομικών πόρων και, κυρίως, χρόνου 
για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αντί να προβαίνουν σε παραγωγικές 
δραστηριότητες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις περιπτώσεις που αφορούν
απειθείς οφειλέτες οι οποίοι δεν είναι απολύτως συνεπείς με τις αστικές υποχρεώσεις
τους, π.χ. άτομα που έχουν οικειοποιηθεί ή διατηρούν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
δικαιούνται, ή που δεν έχουν ανταποκριθεί στις συναλλακτικές υποχρεώσεις τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια άτομα συχνά κατέχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία 
τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, εκπροσώπους και καταπιστεύματα, και η 
αποτελεσματική εκτέλεση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις απαιτούμενες πληροφορίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συχνά αναγκαία η εξασφάλιση αυτών των πληροφοριών 
χωρίς να ειδοποιηθεί ο απειθής οφειλέτης – ο οποίος είναι συχνά σε θέση να μεταφέρει 
περιουσιακά του στοιχεία σε άλλη δικαιοδοσία σε σύντομο χρονικό διάστημα,

Ε. λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι ορισμένα κυρίαρχα κράτη είναι γνωστό ότι δεν
συμμορφώνονται με τις αποφάσεις διαιτητικών οργάνων ή δικαστηρίων άλλων κρατών
μελών, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί αμοιβαία κεφάλαια με σκοπό την επένδυση
σε προβληματικές εταιρείες («vulture funds») τα οποία εξασφαλίζουν την κυριότητα 
αυτών των τίτλων δημοσίου χρέους σε πολύ χαμηλότερες τιμές και στη συνέχεια 
προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδος από την εκτέλεση· εκτιμώντας ότι θα ήταν πιο 
πρόσφορο και δίκαιο να δοθούν στους αρχικούς πιστωτές τα μέσα για να εξασφαλίζουν 
οι ίδιοι την αποζημίωσή τους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ελάχιστα κράτη τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου
περιουσιακά στοιχεία εκτός των συνόρων τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν ο 
οφειλέτης δεν έχει ελπίδες να εξασφαλίσει την εκτέλεση στο οικείο κράτος, τότε η μόνη 
αποτελεσματική μέθοδος αποζημίωσής του είναι μέσω των δικαστηρίων του εξωτερικού, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η όποια κοινοτική δράση με σκοπό την εξασφάλιση της
διαθεσιμότητας των πληροφοριών πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο υποθέσεων αυτού
του τύπου, στις οποίες η έλλειψη πληροφοριών προκαλεί σοβαρές αδικίες· λαμβάνοντας
υπόψη ότι, εάν ο πιστωτής δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία 
ενός απειθούς οφειλέτη τα οποία μπορούν να κατασχεθούν προς εκτέλεση δικαστικής 
απόφασης, ο πιστωτής δεν θα δύναται να εκτελέσει την απόφαση,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρακτικά, το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις
για τις οποίες έχει εκδοθεί ήδη δικαστική απόφαση η οποία δεν έχει εκτελεστεί: μπορεί 
να εμφανιστεί επίσης προτού κατατεθεί προσφυγή,

Θ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι όλα τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά·
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι δεν πρέπει να συνιστούν απλή επανάληψη όσων
μπορούν ήδη να επιτευχθούν μέσω υφιστάμενων εθνικών μέτρων ενώ πρέπει να 
περιορίζονται σε διασυνοριακές απαιτήσεις, καθώς και ότι πρέπει να αποφευχθούν τυχόν 
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περιττές και άστοχες εναρμονίσεις,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκφραστεί έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ορισμένες
από τις ιδέες που παρουσιάζονται στην προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο της 6ης
Μαρτίου 2008 να παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένου του
δικαιώματος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (προστασία δεδομένων), να υπονομεύουν 
τις διαδικαστικές εγγυήσεις και να αντιτίθενται στις συνταγματικές παραδόσεις πολλών 
κρατών μελών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προτάσεις που κατατίθενται πρέπει να είναι οικονομικά
αποδοτικές και να εναρμονίζονται με άλλους τομείς της κοινοτικής πολιτικής, έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη προσπαθειών,

1. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων μέσω
της επιβολής των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί μείζον πρόβλημα της εσωτερικής
αγοράς, αλλά θεωρεί ότι καμία από τις λύσεις που έχει φέρει προς συζήτηση η Επιτροπή
δεν θα συμβάλει στην επίλυση του δυσκολότερου προβλήματος, αυτού των απειθών
οφειλετών οι οποίοι δεν είναι απολύτως συνεπείς με τις αστικές υποχρεώσεις τους και 
έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα να τις αποφύγουν·

Η πρόταση για τη σύνταξη εγχειριδίου σχετικά με τις εθνικές διατάξεις και πρακτικές που 
διέπουν την εκτέλεση

2. θεωρεί ότι ένα τέτοιο εγχειρίδιο, το οποίο θα καταστεί διαθέσιμο στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστικό Δίκτυο, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο τουλάχιστον ως γενικός οδηγός των 
διαθέσιμων μέτρων σε άλλες επικράτειες·

3. είναι ωστόσο της γνώμης ότι ένα τέτοιο εγχειρίδιο θα έχει πολύ περιορισμένη πρακτική
χρησιμότητα, η σύνταξη και ενημέρωσή του θα είναι επίπονη και δαπανηρή, ενώ
αναπόφευκτα θα είναι δύσκολο να παρακολουθεί τον ρυθμό αλλαγής της νομοθεσίας·
θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμο μόνο για άτομα τα οποία επιθυμούν να επιδιώξουν τα ίδια 
την εκτέλεση μιας απόφασης σε ξένη χώρα· επισημαίνει ότι, στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων, ο πιστωτής θα υποχρεωθεί να ζητήσει τη συμβουλή 
δικηγόρου από την ξένη επικράτεια σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα εκτέλεσης·

4. εκφράζει την πεποίθηση ότι η δημιουργία εθνικών καταλόγων αλλοδαπών δικηγόρων 
που ασκούν τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά βάσει των οδηγιών 77/249/ΕΟΚ1

και 98/5/ΕΚ2 θα ήταν πιο αποδοτική οικονομικά και πιο χρήσιμη για τους πιστωτές·

Αύξηση των πληροφοριών που διατίθενται στα μητρώα και βελτίωση της πρόσβασης σε
αυτά

                                               
1 Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1977 περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ L 78, 26.3.1977 της σ. 17).
2 Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη 
διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36).
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5. θεωρεί ότι το ζήτημα της βελτίωσης της πρόσβασης στα εμπορικά μητρώα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «e-Justice», υπό την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, περιλαμβανομένης της 
προστασίας δεδομένων·

6. εκφράζει τις εντονότατες επιφυλάξεις του για την παροχή πρόσβασης σε μητρώα 
πληθυσμού, κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας·

7. υποστηρίζει ότι, ενώ η πρόσβαση σε μητρώα πληθυσμού (όπου υπάρχουν) μπορεί να
είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό άτυχων ιδιωτών οι οποίοι δεν καταβάλλουν έξοδα 
διατροφής ή δόσεις αποπληρωμής προσωπικών δανείων, θα ήταν δαπανηρή και 
δυσανάλογη και δεν θα συνέβαλε καθόλου στην επίλυση του προβλήματος των απειθών 
οφειλετών, ενώ η αυξημένη πρόσβαση σε μητρώα πληθυσμού θα μπορούσε κάλλιστα να 
γίνει αντικείμενο καταχρήσεων από δημοσιογράφους ή πωλητές που χρησιμοποιούν 
τεχνικές τηλεφωνικής προσέγγισης πελατών·

8. θεωρεί ότι, ενώ η βελτιωμένη πρόσβαση σε μητρώα κοινωνικής ασφάλισης και
φορολογίας έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες επικράτειες με κάποιο βαθμό επιτυχίας, 
υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων και
εμπιστευτικότητας· επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση συνεπάγεται σημαντικές 
νομοθετικές αλλαγές σε ορισμένα κράτη μέλη και είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί με 
καχυποψία από την κοινή γνώμη· σημειώνει δε ότι είναι πολύ πιθανό να υφίστανται 
νομικά προβλήματα όσον αφορά τη χρήση πληροφοριών για σκοπούς διαφορετικούς από 
αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί·

9. παρατηρεί, επιπλέον, ότι τα φορολογικά μητρώα και τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης
είναι εμπιστευτικά σε πολλά κράτη μέλη και ότι η ιδέα ενός μητρώου, με τους 
συνεπαγόμενους κινδύνους διαρροής των πληροφοριών που περιέχει, δεν θα ήταν 
ευπρόσδεκτη σε αυτά, ενώ θα αντιμετωπιζόταν ως κατάχρηση της εκτελεστικής 
εξουσίας·

10. υποστηρίζει ότι η πρόταση είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενδέχεται να 
δημιουργεί περιθώρια καταχρήσεων και δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε παραβιάσεις του 
δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής·

11. τονίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τους απειθείς οφειλέτες, οι πιστωτές θα
υποχρεώνονται πιθανότατα να προσφεύγουν σε υπηρεσίες ερευνών ενώ η πρόσβαση σε 
δημόσια μητρώα δεν πρόκειται να τους προσφέρει μεγάλη βοήθεια·

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εκτέλεσης

12. θεωρεί ότι η ιδέα της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών
εκτέλεσης αξίζει ίσως να μελετηθεί περισσότερο, όμως επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σε 
όλα τα κράτη μέλη τέτοιες αρχές·

Δήλωση του οφειλέτη

13. είναι της άποψης ότι η δήλωση του οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο στοιχείο της
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διαδικασίας εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, όταν μπορεί να υποστηριχθεί από
κυρώσεις δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας·

14. θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η κοινοτική παρέμβαση σε αυτόν τον τομέα, αν και η
Κοινότητα θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν προβλέπουν δηλώσεις του 
οφειλέτη να συμπεριλάβουν στις νομοθεσίες τους αποτελεσματικά μέσα τέτοιου τύπου·

Θέσπιση ευρωπαϊκής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων

15. απευθύνει έκκληση ώστε η τυχόν θέσπιση ευρωπαϊκής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων
να είναι συμπληρωματική και να μην αντικαθιστά τα υφιστάμενα εθνικά μέσα·

16. υποστηρίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που θα γνωστοποιούνται σε μια τέτοια δήλωση
δεν πρέπει να περιορίζονται σε όσα βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να 
περιλαμβάνουν και τα περιουσιακά στοιχεία σε όλες τις χώρες του κόσμου·

Άλλα μέτρα

17. επισημαίνει ότι, βάσει του κανονισμού «Βρυξέλλες I»1, κάθε κράτος μέλος δύναται να 
εφαρμόζει προσωρινά μέτρα τα οποία θεσπίζονται και διέπονται από το εθνικό του 
δίκαιο και ότι οι ex parte διαταγές πληρωμής δεν υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση και 
εκτέλεση δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ενώ οι inter partes διαταγές πληρωμής 
εκτελούνται από το οικείο δικαστήριο με το πλησιέστερο ισοδύναμο ποσό που δύναται 
να εκδικάσει το εν λόγω δικαστήριο·

18. σημειώνει ότι τα προσωρινά μέτρα περιλαμβάνουν: (α) διαταγές γνωστοποίησης
πληροφοριών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο μέτρων εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης και (β) διαταγές κατάσχεσης
περιουσιακών στοιχείων εν αναμονή εκτέλεσης της απόφασης, και (γ) μπορούν επίσης να 
λάβουν τη μορφή προσωρινής διαταγής πληρωμής, εξασφαλίζοντας την άμεση εξόφληση 
του πιστωτή εν αναμονή της οριστικής επίλυσης της διαφοράς·

19. πιστεύει ότι σε ήσσονος σημασίας υποθέσεις, ιδίως όταν τα νομικά έξοδα θα ήταν
απαγορευτικά, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με 
αρνησιδικία και ότι, σε μεγαλύτερες υποθέσεις, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα 
περιουσιακά στοιχεία αποτελεί ενίοτε το σπουδαιότερο εμπόδιο· θεωρεί ως εκ τούτου ότι
η προσφυγή σε διαταγές προσωρινών μέτρων δύναται να συνιστά πρόσφορη λύση και 
για τους δύο τύπους υποθέσεων,

20. συνιστά να εξεταστεί σοβαρά η ιδέα της θέσπισης ενός προαιρετικού κοινοτικού μέτρου 
συμπληρωματικού των εθνικών δικαστηρίων· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να λάβει τη
μορφή μιας απλής, ευέλικτης διαδικασίας η οποία θα ισχύει στο σύνολο της ΕΕ, 
αποφεύγοντας έτσι καθυστερήσεις και περιττές δαπάνες· είναι της άποψης ότι θα ήταν
επίσης αποτελεσματικό και δίκαιο για τους μη διαδίκους·

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1).
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21. προτείνει η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου να αφορά επίσης τις απαιτήσεις στο πλαίσιο 
διαιτησίας και επισημαίνει ότι είναι ίσως σκόπιμο να ληφθεί υπόψη κατά την επικείμενη
αναθεώρηση του κανονισμού «Βρυξέλλες I»·

o

o o

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής καταδεικνύει την ανησυχία ότι τα προβλήματα που 
συνδέονται με τη διασυνοριακή είσπραξη απαιτήσεων ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των διαταγών πληρωμής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. «Η υπερημερία κατά την πληρωμή και 
η απουσία πληρωμής απειλούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ο δανειστής και οι αρχές εκτέλεσης δεν διαθέτουν πληροφορίες 
σχετικά με τον τόπο διαμονής ή τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.»

Οι απειθείς οφειλέτες αποτελούν δυνητικά σοβαρό πρόβλημα παντού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν εκτεταμένους πόρους 
(συμβάσεις με ειδικευμένους δικηγόρους, τμήματα είσπραξης οφειλών). Το πρόβλημα μπορεί
να επιλυθεί μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία
στην Ένωση, τα οποία είναι δυνατό να εντοπιστούν, και μπορούν να κινηθούν νομικές 
διαδικασίες. Είναι αμφίβολο αν οι προτάσεις της Επιτροπής, η εμβέλεια των οποίων είναι
περιορισμένη, θα βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση ενός 
εγχειριδίου σχετικά με τις εθνικές διατάξεις και πρακτικές που διέπουν την εκτέλεση, το 
οποίο θα είναι διαθέσιμο στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Δεύτερον, η Επιτροπή ερωτά σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των πληροφοριών που 
περιλαμβάνουν τα εμπορικά μητρώα και βελτίωσης της πρόσβασης στα εν λόγω μητρώα.

Το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των προτάσεων για την ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη στην Ευρώπη, επί των οποίων το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις του.

Τρίτον, προτείνεται ως ιδέα η αύξηση της πρόσβασης στα μητρώα πληθυσμού.

Τέταρτον, στην Πράσινη Βίβλο τίθεται το ερώτημα εάν πρέπει να δοθεί στις αρχές εκτέλεσης 
ευχερέστερη πρόσβαση σε μητρώα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας. Αυτό το μέτρο 
έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες επικράτειες με κάποιο βαθμό επιτυχίας, όμως υπάρχει 
ενδεχόμενο σύγκρουσης με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων και
εμπιστευτικότητας.

Πέμπτον, η Επιτροπή συνιστά τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργάνων 
εκτέλεσης.

Έκτον, προτείνεται η ιδέα μιας «ευρωπαϊκής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων», η οποία θα
υποχρεώνει τους οφειλέτες να γνωστοποιούν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στον 
ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, με πιθανή επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τέλος, η εισηγήτρια απάντησε ως εξής στο αίτημα της Επιτροπής όσον αφορά την εξέταση
πιθανών πρόσθετων μέτρων.

Θεωρεί ότι οι πιστωτές μπορούν να ωφεληθούν από τη θέσπιση μιας απλής, ευέλικτης
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διαδικασίας η οποία θα ισχύει ενδεχομένως στο σύνολο της ΕΕ, με σκοπό την εφαρμογή 
προσωρινών μέτρων με τη μορφή: (1) διαταγής γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με
περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων εκτέλεσης μιας
δικαστικής απόφασης και (2) διαταγής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων εν αναμονή 
εκτέλεσης της απόφασης. Τέτοια μέτρα μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή προσωρινής 
διαταγής πληρωμής, η οποία εξασφαλίζει την άμεση εξόφληση του πιστωτή εν αναμονή της 
οριστικής επίλυσης της βασικής διαφοράς.

Εάν η επιτροπή θεωρεί μια τέτοια επιλογή άξια διερεύνησης, η εισηγήτρια προτείνει να 
ανατεθεί η διενέργεια μελέτης σχετικά με τα προσωρινά μέτρα στην ΕΕ, στην οποία να 
εξετάζεται:

(1) Πώς λειτουργούν πρακτικά τα ισχύοντα εθνικά συστήματα: η μελέτη θα μπορούσε να
περιοριστεί σε μία χώρα κοινού δικαίου και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χωρών αστικού 
δικαίου, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανατολικοευρωπαϊκό σύστημα.

(2) Ποιες βελτιώσεις των υφιστάμενων συστημάτων είναι πρόσφορο να μελετηθούν. Για τον
σκοπό αυτόν, η μελέτη πρέπει να μπορεί να εξετάσει συστήματα εντός και εκτός της ΕΕ.

(3) Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη. Για παράδειγμα, η μελέτη πρέπει να διερευνά τα κενά ως προς 
τη διαθεσιμότητα προσωρινών μέτρων στα συστήματα, τις συγκριτικές δαπάνες και την 
αποτελεσματικότητα, και το κατά πόσον η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με πρόσφορο 
τρόπο.

(4) Πώς οι προσωρινές διαταγές μπορούν να ενσωματωθούν στη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος. Συχνά οι τράπεζες εμπλέκονται ως μη αντίδικοι στη βασική διαφορά και
συνεπώς ένα σύστημα προσωρινών διαταγών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
εναρμονίζεται με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.

(5) Πιθανές συνέπειες των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων, των ρυθμιστικών 
απαιτήσεων και της εμπιστευτικότητας. Για παράδειγμα, μπορεί η κοινοποίηση πληροφοριών
να προκαλέσει προβλήματα ρυθμιστικής φύσεως για έναν μη αντίδικο σε άλλο κράτος;

(6) Το ενδεχόμενο να αδικηθούν μη αντίδικοι (όπως κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων ή
κάτοχοι πληροφοριών) οι οποίοι δεν ενέχονται στη βασική διαφορά αλλά ενδέχεται να 
επηρεάζονται από μια προσωρινή διαταγή. (Παραδείγματος χάριν, υπάρχει ενδεχόμενο
έκθεσής τους σε απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από τη συμμόρφωση με τη διαταγή;)

(7) Ποιο κοινοτικό σύστημα είναι πιθανότερο να γίνει αποδεκτό από τα κράτη μέλη.
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