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KORT BEGRUNDELSE 

I henhold til den nyeste forskning skønner man, at illegale markeder i Den Europæiske Union 

genererer omkring 110 mia. EUR, dvs. omtrent 1 % af EU's BNP i 2010. At fjerne udbyttet af 

strafbar handling og sørge for, at "forbrydelse ikke betaler sig", er derfor en meget effektiv 

mekanisme til bekæmpelse af kriminalitet. Beslaglæggelse af aktiver, der er opnået gennem 

strafbare handlinger, har til formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet, herunder 

organiseret kriminalitet, yde godtgørelse til ofre og skaffe yderligere midler, der kan 

geninvesteres i retshåndhævelsesaktiviteter og andre initiativer til forebyggelse af 

kriminalitet. 

Men selv om de aktuelle statistikker er begrænsede, udgør de beløb, der i dag konfiskeres af 

udbyttet af kriminalitet inden for EU, kun en lille andel: 98,9 % af det skønnede udbytte af 

kriminalitet konfiskeres ikke og står fortsat til rådighed for de kriminelle. En velfungerende 

ordning for konfiskation af aktiver er en forudsætning, hvis en større andel af udbyttet af 

strafbart forhold skal beslaglægges. Dette omfatter en effektiv ramme for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

er blandt de mest effektive metoder til 

bekæmpelse af kriminalitet. Den 

Europæiske Union lægger vægt på at sikre 

mere effektiv identifikation, konfiskation 

og genanvendelse af udbytte fra strafbart 

forhold24. 

(3) Indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

er blandt de mest effektive metoder til 

bekæmpelse af kriminalitet, 

lovovertrædelser, navnlig af organiserede 

kriminelle, og terrorisme, da de fratager 

de kriminelle udbyttet fra deres ulovlige 

aktiviteter og afholder terrorister fra at 

gennemføre et angreb. Den Europæiske 

Union lægger vægt på at sikre mere 

effektiv identifikation, konfiskation og 

genanvendelse af udbytte fra strafbart 

forhold24. Konfiskerede kriminelle aktiver 

kan omdirigeres til retshåndhævelse, 
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forebyggelse af kriminalitet eller 

erstatning til ofre.  

_________________ _________________ 

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og 

sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 

deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, 

s. 1. 

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og 

sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 

deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, 

s. 1. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde 

for at beslaglægge og konfiskere redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold. 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde 

for at beslaglægge og konfiskere redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold. Et bedre 

samarbejde, der omfatter medlemsstaterne 

og tredjelande, vil blive opnået gennem 

effektive, hurtige og samordnede 

foranstaltninger til modernisering og 

gennemførelse af de relevante EU-

retsakter. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Udbyttet fra de kriminelle 

organisationers forbrydelser bliver i stort 

omfang hvidvasket i den legale 

europæiske økonomi, og en sådan kapital 

udgør, når den geninvesteres i den 

almindelige økonomi, en alvorlig trussel 

for erhvervslivet og den sunde 

konkurrence, da den har alvorligt 

forvridende virkninger. 

 

Ændringsforslag  4 



 

AD\1141450DA.docx 5/19 PE599.855v02-00 

 DA 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Organiseret kriminalitet, 

korruption og hvidvaskning af penge 

udgør en alvorlig trussel mod Unionens 

økonomi, ved f.eks. i væsentlig grad at 

mindske medlemsstaternes og Unionens 

skatteprovenu, og mod ansvarligheden i 

forbindelse med EU-finansierede 

projekter, da de kriminelle organisationer 

opererer i forskellige sektorer, som i 

mange tilfælde er underlagt statslig 

kontrol. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at sikre en effektiv gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation skal reglerne for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af disse 

afgørelser fastlægges i en retligt bindende 

EU-retsakt, der gælder umiddelbart. 

(11) For at sikre en effektiv gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation skal reglerne for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af disse 

afgørelser fastlægges i en retligt bindende 

EU-retsakt, der gælder umiddelbart, og 

som har et bredere anvendelsesområde 

end andre hidtil gældende retsakter og 

indeholder klare bestemmelser for 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation af aktiver. Et fælles 

instrument for gensidig anerkendelse af 

afgørelser om både indefrysning og 

konfiskation, der indeholder en 

standardattest og -formular, med 

gældende regler og frister vil sikre, at 

afgørelserne anerkendes og fuldbyrdes 

straks inden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 



 

PE599.855v02-00 6/19 AD\1141450DA.docx 

DA 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til at anerkende 

og på sit område fuldbyrde afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

af en medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til uden unødig 

forsinkelse eller yderligere formaliteter at 

anerkende og på sit område fuldbyrde 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation, der er truffet af en 

medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU. 

(16) Denne forordning berører ikke 

pligten til at respektere de grundlæggende 

rettigheder og grundlæggende 

retsprincipper, således som de er defineret i 

artikel 6 i TEU. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

principperne i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder 

(chartret) og den europæiske konvention til 

beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. Denne 

forordning bør anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper. 

(17) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende og processuelle rettigheder 

og overholder de relevante principper i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (chartret) og 

den europæiske konvention til beskyttelse 

af menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder. Denne forordning bør 

anvendes i overensstemmelse med disse 

rettigheder og principper. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Denne forordning bør anvendes 

under hensyn til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034og 2016/191935, der vedrører 

processuelle rettigheder i straffesager. 

(18) Denne forordning bør anvendes i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 

2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034og 

2016/191935, der vedrører processuelle 

rettigheder i straffesager. 

_________________ _________________ 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten 

til tolke- og oversætterbistand i straffesager 

(EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten 

til tolke- og oversætterbistand i straffesager 

(EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1). 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til 

information under straffesager (EUT L 142 

af 1.6.2012, s. 1). 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til 

information under straffesager (EUT L 142 

af 1.6.2012, s. 1). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til 

adgang til advokatbistand i straffesager og 

i sager angående europæiske arrestordrer 

og om ret til at få en tredjemand underrettet 

ved frihedsberøvelse og til at kommunikere 

med tredjemand og med konsulære 

myndigheder under frihedsberøvelsen 

(EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til 

adgang til advokatbistand i straffesager og 

i sager angående europæiske arrestordrer 

og om ret til at få en tredjemand underrettet 

ved frihedsberøvelse og til at kommunikere 

med tredjemand og med konsulære 

myndigheder under frihedsberøvelsen 

(EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1). 

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om 

styrkelse af visse aspekter af 

uskyldsformodningen og retten til at være 

til stede under retssagen i straffesager 

(EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1). 

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om 

styrkelse af visse aspekter af 

uskyldsformodningen og retten til at være 

til stede under retssagen i straffesager 

(EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om 

retssikkerhedsgarantier for børn, der er 

mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT 

L 132 af 21.5.2016, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om 

retssikkerhedsgarantier for børn, der er 

mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT 

L 132 af 21.5.2016, s. 1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 

retshjælp til mistænkte og tiltalte i 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 

retshjælp til mistænkte og tiltalte i 
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straffesager og til eftersøgte i sager 

angående europæiske arrestordrer (EUT L 

297 af 4.11.2016, s. 1). 

straffesager og til eftersøgte i sager 

angående europæiske arrestordrer (EUT L 

297 af 4.11.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Fuldbyrdelsesmyndigheden bør 

anerkende en afgørelse om konfiskation 

uden yderligere formaliteter og bør træffe 

de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse 

om anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation bør træffes, og 

konfiskationen gennemføres, med samme 

hurtighed og prioritet som i en tilsvarende 

national sag. Tidsfristerne bør fastsættes 

med henblik på at sikre en hurtig og 

effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation. 

(22) Fuldbyrdelsesmyndigheden bør 

anerkende en afgørelse om konfiskation 

uden yderligere formaliteter eller unødig 

forsinkelse og bør træffe de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på dens 

fuldbyrdelse. En afgørelse om 

anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation bør træffes 

uden unødig forsinkelse, og 

konfiskationen bør gennemføres med 

samme hurtighed og prioritet som i en 

tilsvarende national sag. Denne forordning 

bør fastsætte tidsfrister for, hvornår de 

forskellige trin i proceduren skal være 

afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig 

og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Fuldbyrdelsesmyndigheden bør 

anerkende en afgørelse om indefrysning 

uden yderligere formaliteter og bør straks 

træffe de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på dens fuldbyrdelse. En afgørelse 

om anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning bør træffes og 

indefrysningen gennemføres med samme 

hurtighed og prioritet som i en tilsvarende 

national sag. Tidsfristerne bør fastsættes 

med henblik på at sikre en hurtig og 

(24) Fuldbyrdelsesmyndigheden bør 

anerkende en afgørelse om indefrysning 

uden yderligere formaliteter eller unødig 

forsinkelse og bør straks træffe de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på dens fuldbyrdelse. En afgørelse om 

anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning bør træffes 

uden unødig forsinkelse, og 

indefrysningen gennemføres med samme 

hurtighed og prioritet som i en tilsvarende 
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effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning. 

national sag. Denne forordning bør 

fastsætte faste tidsfrister for, hvornår de 

forskellige trin i proceduren skal være 

afsluttet, med henblik på at sikre en hurtig 

og effektiv afgørelse og fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af 

en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation bør ikke afslås af andre 

grunde end dem, der er fastsat i denne 

forordning. Det skal navnlig være muligt 

for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at 

anerkende og fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation på grundlag af ne bis in idem-

princippet, en interesseret parts rettigheder 

eller retten til at være til stede under 

retssagen. 

(26) Det bør kun være muligt at afvise 

at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation af de 

grunde, der er fastsat i denne forordning. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden kan navnlig 

beslutte ikke at anerkende og fuldbyrde en 

afgørelse om konfiskation på grundlag af 

ne bis in idem-princippet, en interesseret 

parts rettigheder eller retten til at være til 

stede under retssagen. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Inden fuldbyrdelsesmyndigheden 

træffer afgørelse om at påberåbe sig en 

begrundelse for ikke at anerkende og ikke 

at fuldbyrde afgørelsen, bør den høre 

udstedelsesmyndigheden for at få 

eventuelle nødvendige yderligere 

oplysninger. 

(27) Inden fuldbyrdelsesmyndigheden 

træffer afgørelse om at påberåbe sig en 

begrundelse for ikke at anerkende og ikke 

at fuldbyrde afgørelsen, bør den uden 

unødig forsinkelse høre 

udstedelsesmyndigheden for at få 

nødvendige yderligere oplysninger. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Udstedelsesmyndigheden bør 

straks underrettes om, at det ikke er muligt 

at fuldbyrde en afgørelse. Dette kan 

skyldes, at formuegodet allerede er 

konfiskeret, er forsvundet, ikke forefindes 

på den placering, som 

udstedelsesmyndigheden har anført, eller at 

placeringen af formuegodet ikke er angivet 

tilstrækkeligt præcist. 

(29) Udstedelsesmyndigheden bør uden 

unødig forsinkelse underrettes om 

grundene til, at det ikke er muligt at 

fuldbyrde en afgørelse. Dette kan skyldes, 

at formuegodet allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, ikke forefindes på den 

placering, som udstedelsesmyndigheden 

har anført, eller at placeringen af 

formuegodet ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29 a) Hvis der hersker tvivl om, hvor et 

formuegode, som er genstand for en 

afgørelse om konfiskation, befinder sig, 

bør medlemsstaterne tage alle disponible 

midler i brug for at finde frem til, hvor 

dette formuegode faktisk befinder sig, 

herunder brug af alle tilgængelige 

informationssystemer. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Den korrekte gennemførelse af 

denne forordning i praksis kræver, at der 

opretholdes tætte forbindelser mellem de 

berørte kompetente nationale myndigheder, 

navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse 

af en afgørelse om konfiskation i mere end 

én medlemsstat. De kompetente nationale 

myndigheder bør derfor rådføre sig med 

hinanden, hver gang det er nødvendigt. 

31. Den korrekte gennemførelse af 

denne forordning i praksis kræver, at der 

opretholdes tætte forbindelser og et 

optimalt samarbejde mellem de berørte 

kompetente nationale myndigheder, 

navnlig i tilfælde af samtidig fuldbyrdelse 

af en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation i mere end én medlemsstat. 

De kompetente nationale myndigheder bør 

derfor rådføre sig med hinanden og gøre 
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brug af moderne 

kommunikationsteknologi, som accepteres 

i henhold til procedurereglerne i de 

berørte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Alle interesserede parter, inklusive 

en tredjemand i god tro, bør have adgang 

til retsmidler mod anerkendelse og 

fuldbyrdelse af en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation for at 

bevare sine rettigheder, herunder en reel 

mulighed for at indbringe afgørelsen for en 

domstol eller gøre krav på ejerskab eller 

andre former for ejendomsret i henhold til 

direktiv 2014/42/EU. Sagen skal 

indbringes for en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

(34) Alle interesserede parter, inklusive 

en tredjemand i god tro, bør have adgang 

til retsmidler mod anerkendelse og 

fuldbyrdelse af en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation for at 

bevare sine rettigheder, herunder retten til 

aktindsigt i sagsakterne og en reel 

mulighed for at indbringe afgørelsen for en 

domstol eller gøre krav på ejerskab eller 

andre former for ejendomsret i henhold til 

direktiv 2014/42/EU. Sagen skal 

indbringes for en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

1. I denne forordning fastsættes de 

regler og betingelser, hvorefter en 

medlemsstat skal anerkende og på sit 

område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU. 

2. Denne forordning berører ikke 

pligten til at respektere de grundlæggende 

rettigheder og grundlæggende 

retsprincipper, således som de er defineret i 

artikel 6 i TEU og i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. Enhver ikkedomsbaseret 

konfiskation skal være i 

overensstemmelse med de 

proceduremæssige garantier i artikel 6 i 

den europæiske 

menneskerettighedskonvention og artikel 

8 i direktiv 2014/42/EU. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "formuegoder": alle formuegoder 

af enhver art, det være sig rørlige eller 

urørlige formuegoder, fast ejendom eller 

løsøre samt juridiske dokumenter eller 

papirer, der beviser adkomst til eller 

rettigheder over sådanne formuegoder, 

som udstedelsesmyndigheden anser for at: 

3) "formuegoder": penge eller aktiver 

af enhver art, det være sig rørlige eller 

urørlige formuegoder, fast ejendom eller 

løsøre, samt begrænsede 

ejendomsrettigheder og juridiske 

dokumenter eller papirer i enhver form, 

herunder elektronisk eller digital, der 

beviser ejendomsret til eller andre former 

for adkomst til eller rettigheder over 

sådanne aktiver, som 

udstedelsesmyndigheden anser for at: 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 
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fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald 

til den centrale myndighed, jf. artikel 27 

stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden. 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald 

til den centrale myndighed, jf. artikel 27 

stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden heraf. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når litra b) finder anvendelse, skal 

udstedelsesmyndigheden snarest give 

fuldbyrdelsesmyndigheden meddelelse om, 

hvorvidt risikoen ikke længere findes. 

Når litra b) finder anvendelse, skal 

udstedelsesmyndigheden uden unødig 

forsinkelse give 

fuldbyrdelsesmyndigheden meddelelse om, 

hvorvidt risikoen ikke længere findes. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udstedelsesmyndigheden udfylder 

attesten i bilag I, underskriver den og 

attestester dens indhold som værende 

nøjagtigt og korrekt. 

1. Udstedelsesmyndigheden udfylder 

uden unødig forsinkelse attesten i bilag I, 

underskriver den og attestester dens 

indhold som værende nøjagtigt og korrekt. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Udstedelsesmyndigheden 

oversætter attesten til et officielt sprog i 

fuldbyrdelsesstaten eller et andet sprog 

angivet af denne medlemsstat i 

overensstemmelse med stk. 3. 

2. Udstedelsesmyndigheden 

oversætter uden unødig forsinkelse 

attesten til et officielt sprog i 

fuldbyrdelsesstaten eller et andet sprog 

angivet af denne medlemsstat i 

overensstemmelse med stk. 3. 



 

PE599.855v02-00 14/19 AD\1141450DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

anerkender uden yderligere formaliteter en 

afgørelse om konfiskation, der er 

fremsendt i henhold til artikel 4, og træffer 

de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på fuldbyrdelse på samme måde 

som for en afgørelse om konfiskation 

truffet af en myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, medmindre denne 

myndighed vælger at påberåbe sig en af de 

i artikel 9 nævnte grunde til at afslå 

anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af 

de i artikel 11 nævnte grunde til at udsætte 

fuldbyrdelsen. 

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

anerkender uden yderligere formaliteter 

eller uden unødig forsinkelse en afgørelse 

om konfiskation, der er fremsendt i 

henhold til artikel 4, og træffer de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på fuldbyrdelse på samme måde som for en 

afgørelse om konfiskation truffet af en 

myndighed i fuldbyrdelsesstaten, 

medmindre denne myndighed vælger at 

påberåbe sig en af de i artikel 9 nævnte 

grunde til at afslå anerkendelse eller 

fuldbyrdelse, eller en af de i artikel 11 

nævnte grunde til at udsætte fuldbyrdelsen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og eventuelt 

udsættelsens forventede varighed. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og eventuelt 

udsættelsens forventede varighed. I 

tilfælde af udsættelse i henhold til stk. 1, 

litra b), skal udstedelsesmyndigheden, 

hvis en afgørelse om konfiskation 

fuldbyrdes samtidigt i mere end én 

medlemsstat, udstede nye instrukser med 

hensyn til det nøjagtige beløb, der er 

genstand for konfiskation. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 Pligt til at underrette interesserede parter 

 Fuldbyrdelsesmyndigheden underretter 

efter fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

konfiskation straks den person, der er 

genstand for afgørelsen om konfiskation, 

og enhver anden interesseret part, 

herunder tredjemand i god tro, om sin 

afgørelse. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en 

afgørelse om indefrysning, der er 

fremsendt i henhold til artikel 14 uden 

yderligere formaliteter, og træffer straks de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på fuldbyrdelse, medmindre denne 

myndighed vælger at påberåbe sig en af de 

i artikel 18 nævnte grunde til at afslå 

anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af 

de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte 

fuldbyrdelsen. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en 

afgørelse om indefrysning, der er 

fremsendt i henhold til artikel 14 uden 

yderligere formaliteter eller uden unødig 

forsinkelse, og træffer straks de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på fuldbyrdelse, medmindre denne 

myndighed vælger at påberåbe sig en af de 

i artikel 18 nævnte grunde til at afslå 

anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af 

de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte 

fuldbyrdelsen. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) formularen, jf. artikel 16, er 

ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke 

a) formularen, jf. artikel 16, ikke er 

oversat til et af fuldbyrdelsesstatens 

officielle sprog eller er ufuldstændig, 
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er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2 tydeligvis ukorrekt og ikke er udfyldt efter 

høringen i henhold til stk. 2 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 22 giver 

fuldbyrdelsesmyndigheden efter 

fuldbyrdelsen meddelelse om sin afgørelse 

til den person, som er genstand for 

afgørelsen om indefrysning, og enhver 

anden interesseret part, inklusive en 

tredjemand i god tro, som 

fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet 

underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 

6. 

1. Med forbehold af artikel 22 giver 

fuldbyrdelsesmyndigheden efter 

fuldbyrdelsen straks meddelelse om sin 

afgørelse til den person, som er genstand 

for afgørelsen om indefrysning, og enhver 

anden interesseret part, inklusive en 

tredjemand i god tro, som 

fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet 

underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 

6. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger, som minimum kortfattede, 

om begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndigheder har 

truffet afgørelsen, og om de eksisterende 

retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

2. Meddelelsen skal indeholde 

tilstrækkelige, forståelige oplysninger om 

begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndighed der 

har truffet afgørelsen, og om de 

eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Med henblik på at sikre 

igangværende efterforskninger kan 

udstedelsesmyndigheden anmode 

3. Med henblik på at sikre 

igangværende efterforskninger kan 

udstedelsesmyndigheden anmode 
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fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning fortrolig i et begrænset 

tidsrum. 

fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning fortrolig i et begrænset 

tidsrum. Udstedelsesmyndigheden 

underretter fuldbyrdelsesmyndigheden, 

når grundene til at holde afgørelsen om 

indefrysning fortrolig ikke længere 

foreligger. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Om nødvendigt kan 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden 

på en hvilken som helst relevant måde med 

henblik på at sikre den effektive 

anvendelse af denne forordning. 

1. Om nødvendigt kan 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden 

på en hvilken som helst relevant måde, 

herunder ved brug af moderne 

kommunikationsteknologi, med henblik på 

at sikre den effektive anvendelse af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

halvdelen til udstedelsesstaten. 

b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

70% af beløbet til udstedelsesstaten. 
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