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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at mere effektiv gældsinddrivelse på tværs af grænserne vil øge det indre 
markeds konkurrenceevne. Disse ordningers kompleksitet har negative økonomiske 
konsekvenser, primært for virksomheder, der handler med eller leverer tjenesteydelser i andre 
medlemsstater. En funktionel og prismæssigt overkommelig adgang til procedurer for 
grænseoverskridende gældsinddrivelse bør være en central præmis for ensartede spilleregler i 
det indre marked. Klarhed er af afgørende betydning for bestemmelsen af 
grænseoverskridende virkninger, og ordføreren vælger derfor en positiv snarere end en 
negativ definition.  

Europæiske kontosikringsprocedurer udgør et alternativ til interne retsprocedurer, der er 
udviklet med samme formål for øje. Selv om udstedelse af kontosikringskendelser uden at 
varsle debitorerne utvivlsomt sikrer, at de kan håndhæves effektivt, er det samtidig 
nødvendigt at etablere den korrekte balance mellem kreditorernes rettigheder til at inddrive 
udestående beløb og tilstrækkelig beskyttelse af debitorer. Ordføreren anerkender behovet for 
at kræve, at kreditor stiller en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes af den kompetente domstol, 
og at præcisere begreber som berettigelsen af krav. Samtidig bør retsprocedurer som en 
principsag fremskyndes ved at etablere korte og særlige frister for udstedelse og håndhævelse 
af kontosikringskendelser. 

Ordføreren er af den opfattelse, at opgivelse af aktiver bør begrænses til de beløb, der er 
nødvendige for at opfylde de aktuelle krav, og at de nødvendige beløb til dækning af debitors 
basale leveomkostninger bør undtages fra kontosikringsprocedurer. Samtidig er det 
nødvendigt at dække bankomkostninger i forbindelse med gennemførelse af sikringskendelser 
og sikre, at indgåede forlig præcist afspejler bankernes reelle omkostninger i ydelsen af disse 
tjenester, og dermed at de overholder principperne om proportionalitet og upartiskhed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning bør sikre en 
tilstrækkelig garanti mod misbrug af 
kendelsen. Medmindre kreditor allerede 
har opnået en retsafgørelse, der er eksigibel 
i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, bør retten 
især kunne kræve, at kreditor stiller 
sikkerhed til dækning af enhver skade, som 

(15) Denne forordning bør sikre en 
tilstrækkelig garanti mod misbrug af 
kendelsen. Medmindre kreditor allerede 
har opnået en retsafgørelse, der er eksigibel 
i fuldbyrdelsesmedlemsstaten, bør retten 
kræve, at kreditor stiller sikkerhed til 
dækning af enhver skade, som debitor 
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debitor måtte lide som følge af en 
uberettiget kendelse. Betingelserne for, 
hvornår kreditor er forpligtet til at betale 
erstatning til debitor for en sådan skade, 
bør reguleres af national lovgivning. I de 
tilfælde, hvor lovgivningen i en 
medlemsstat ikke indeholder 
bestemmelser om sagsøgers hæftelse for 
sådan skade, bør denne forordning ikke 
være til hinder for anvendelsen af 
foranstaltninger med tilsvarende virkning 
som f.eks. sagsøgers forpligtelse til at give 
tilsagn om erstatning for eventuelle 
skader.

måtte lide som følge af en uberettiget 
kendelse, hvor størrelsen af en sådan 
sikkerhedsstillelse fastsættes af den 
kompetente domstol alt afhængig af 
gældens størrelse. De detaljerede
betingelser for, hvornår kreditor er 
forpligtet til at betale erstatning til debitor 
for en sådan skade, bør reguleres af 
national lovgivning, men medlemsstaterne 
bør sikre, at der fastsættes bestemmelser, 
som yder erstatning til personer, som er 
ofre for misbrug af kendelsen.

Begrundelse

I betragtning af, at betingelserne for udstedelse af kontosikringskendelser ikke er tilstrækkelig 
strenge, er det nødvendigt at kræve, at kreditorer stiller en sikkerhed, hvis størrelse skal 
fastsættes af den kompetente domstol.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre en hurtig fuldbyrdelse af 
kontosikringskendelsen bør forordningen
indeholde bestemmelser om, at 
fremsendelsen af kendelsen fra den 
udstedende ret til banken sker ved direkte 
forkyndelse som fastsat i forordning (EF) 
nr. 1393/2007 om forkyndelse af retslige 
og udenretslige dokumenter i 
medlemsstaterne. Denne forordning bør 
også indeholde hensigtsmæssige regler for 
bankernes gennemførelse af kendelsen og 
pålægge dem en forpligtelse til at oplyse, 
om kendelsen har resulteret i spærring af 
midler på debitors konto.

(17) I tilfælde af at sagsøger allerede har 
opnået en retsafgørelse eller et andet 
fuldbyrdelsesgrundlag i hovedsagen og 
for at sikre en hurtig fuldbyrdelse af 
kontosikringskendelsen, bør denne 
forordning indeholde bestemmelser om, at 
fremsendelsen af kendelsen fra den 
udstedende ret til banken sker ved direkte 
forkyndelse som fastsat i forordning (EF) 
nr. 1393/2007 om forkyndelse af retslige 
og udenretslige dokumenter i 
medlemsstaterne. Denne forordning bør 
også indeholde hensigtsmæssige regler for 
bankernes gennemførelse af kendelsen og 
pålægge dem en forpligtelse til at oplyse, 
om kendelsen har resulteret i spærring af 
midler på debitors konto.
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Begrundelse

Der bør i overensstemmelse med Kommissionens forslag ikke være krav om fuldbyrdelse, hvis 
kreditor allerede er blevet tilkendt et pengebeløb i medfør af en retsafgørelse i hovedsagen, 
eftersom kontosikringskendelsen kun finder anvendelse på fysiske personer, som forsøger at 
komme i besiddelse af deres retmæssige ejendom.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I tilfælde af at sagsøger endnu ikke 
har opnået en retsafgørelse eller et andet 
fuldbyrdelsesgrundlag i hovedsagen, kan 
kontosikringskendelsen gøres til genstand 
for en minimumsproportionel procedure 
ved domstolene i den medlemsstat, hvor 
kontiene er oprettet. En sådan retslig 
procedure skal begrænses til, hvad der er 
nødvendigt for at sikre tilstrækkelig 
beskyttelse af debitor. Debitor skal ikke 
informeres om en sådan procedure forud 
for gennemførelsen af kendelsen.

Begrundelse

For at medlemsstaterne skal kunne beskytte deres borgere mod forsætligt misbrug af 
fuldbyrdelsesprocedurerne for kontosikringskendelsen, bør de kunne stille krav om 
fuldbyrdelse i forbindelse med en anmodning om en kontosikringskendelse i deres 
medlemsstat. Sådanne procedurer bør ikke kunne forudsige domstatens afgørelse med hensyn 
til, hvorvidt denne finder sagsøgers anmodning om en kendelse begrundet, men bør kunne 
afgøre, om der findes tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Debitors ret til en retfærdig rettergang 
bør sikres under hele proceduren for 
opnåelse af en kontosikringskendelse. 
Dette indebærer især, at kendelsen og alle 

(18) Debitors ret til en retfærdig rettergang 
bør sikres under hele proceduren for 
opnåelse af en kontosikringskendelse. 
Dette indebærer især, at kendelsen og alle 
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dokumenter, der er blevet fremlagt af 
sagsøger, skal forkyndes for sagsøgte 
straks efter gennemførelsen af kendelsen, 
og at sagsøgte kan anmode om prøvelse af 
kendelsen. Kompetencen til at prøve 
kendelsen bør ligge hos den ret, som har 
udstedt kendelsen, medmindre det er 
aspekter ved fuldbyrdelsen, der anfægtes. 
Hvis sagsøgte er forbruger, lønmodtager 
eller forsikringstager, bør han imidlertid 
have mulighed for at anmode om prøvelse 
af kendelsen ved en ret i den medlemsstat, 
hvor han har bopæl. Debitor bør også have 
ret til at frigive midlerne på kontoen, hvis 
han stiller alternativ sikkerhed.

dokumenter, der er blevet fremlagt af 
sagsøger, skal forkyndes for sagsøgte 
straks efter gennemførelsen af kendelsen, 
og at sagsøgte kan anmode om prøvelse af 
kendelsen. Kompetencen til at prøve selve
kendelsen bør ligge hos den ret, som har 
udstedt kendelsen, medmindre det er 
aspekter ved fuldbyrdelsen, der anfægtes. 
Sagsøgte bør imidlertid have mulighed for 
at anmode om prøvelse af kendelsen ved en 
ret i en medlemsstat, hvor han har konti, 
for så vidt angår fuldbyrdelsen af 
kendelsen i den pågældende medlemsstat. 
Debitor bør også have ret til at frigive 
midlerne på kontoen, hvis han stiller 
alternativ sikkerhed.

Begrundelse

For at anfægte en kontosikringskendelse bør debitor – eftersom kendelsen gælder i hele EU –
være tvunget til at anmode den ret, der har udstedt kendelsen, om prøvelse af denne, men for 
at beskytte fysiske personer, som eventuelt bor og har konti i mere end én medlemsstat, bør 
det være muligt at anfægte gennemførelsen af en kendelse ved retterne i en hvilken som helst 
af de medlemsstater, hvor de har konti, for så vidt angår gennemførelsen af kendelsen i den 
pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
pengekrav i civil- og handelsretlige sager 
med grænseoverskridende virkninger som 
defineret i artikel 3, uanset 
domsmyndighedens art. Den omfatter i 
særdeleshed ikke krav vedrørende skat, 
told eller forvaltningsanliggender.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
krav i civil- og handelsretlige sager med 
grænseoverskridende virkninger som 
defineret i artikel 3, uanset 
domsmyndighedens art. Den omfatter i 
særdeleshed ikke krav vedrørende skat, 
told eller forvaltningsanliggender.

Begrundelse

I henhold til artikel 4, stk. 7defineres "krav" allerede som et eksisterende krav på betaling af 
et bestemt eller bestemmeligt pengebeløb.



AD\893998DA.doc 7/21 PE475.906v02-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på bankkonti, som der i henhold til 
gældende lov om immunitet mod 
tvangsfuldbyrdelse i den medlemsstat, hvor 
kontoen befinder sig, ikke kan gøres udlæg 
i, eller de systemer til afvikling af 
værdipapirer, som medlemsstaterne har 
udpeget i henhold til artikel 10 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på bankkonti, som der i henhold til 
gældende lov om immunitet mod 
tvangsfuldbyrdelse i den medlemsstat, hvor 
kontoen befinder sig, ikke kan gøres udlæg 
i, eller konti åbnet til etablering af 
betalingssystemer og systemer til afvikling 
af værdipapirer, som medlemsstaterne har 
udpeget i henhold til artikel 10 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF.

Begrundelse

Undtagelser fra forordningens anvendelsesområde bør gælde for alle konti åbnet med henblik 
på oprettelsen af systemerne nævnt i direktiv 98/26/EF (finansielle afviklingsinstrumenter og 
betalingssystemer) og ikke kun systemer til afvikling af værdipapirer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning anses en sag for at 
have grænseoverskridende virkninger, 
medmindre den ret, hvortil der er indgivet 
en anmodning om en 
kontosikringskendelse, og alle de 
bankkonti, der skal sikres ved kendelsen, 
samt parterne befinder sig eller har bopæl 
eller hjemsted på samme medlemsstats 
område.

I denne forordning har en sag 
grænseoverskridende virkninger, hvis 
enhver af følgende elementer:

- den ret, hvortil der er indgivet en 
anmodning om en kontosikringskendelse

- en hvilken som helst af de bankkonti, der 
skal sikres ved kendelsen, eller
- en hvilken som helst af parterne 
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ikke har hjemsted på samme medlemsstats 
område.

Begrundelse

Det er af hensyn til større klarhed nødvendigt at definere grænseoverskridende implikationer 
i forhold til hvad de er, snarere end hvad de ikke er (jf. f.eks. definitionerne i forordning (EF) 
nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure eller forordning 
(EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dato, der skal anvendes til at fastslå, 
hvorvidt sagen har en 
grænseoverskridende dimension, er den 
dato, på hvilken anmodningsformularen 
til kontosikring er indgivet til den 
kompetente domstol.

Begrundelse

Det er nødvendigt at angive den dato, hvor de elementer, der afgør en sags 
grænseoverskridende dimension vurderes (se f.eks. forordning (EF) nr. 1896/2006 om den 
europæiske betalingspåkravsprocedure eller forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af 
en europæisk småkravsprocedure).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "bank": et foretagende, hvis virksomhed 
består i fra offentligheden at modtage 
indlån eller andre midler, der skal 
tilbagebetales, samt i at yde lån for egen 
regning

2. "bank": et kreditinstitut, hvis 
virksomhed består i fra offentligheden at 
modtage indlån eller andre midler, der skal 
tilbagebetales, samt i at yde lån for egen 
regning
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Begrundelse

Ordet "kreditinstitut" skal bruges i definitionen af banker, som fastsat i direktiv 2006/48/EF 
om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 11 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis underskrift og indhold er blevet 
officielt bekræftet, og

a) vedrører underskriften, dokumentets 
indhold, bestemmelse af parternes 
identitet, sidstnævntes godkendelse af 
instrumentets indhold og dato, og

Begrundelse

Et dokuments ægthed bestemmes med henvisning til bestemmelse af parternes identitet og 
deres godkendelse af det pågældende dokuments indhold og dato.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sagsøger anmoder om en 
kontosikringskendelse forud for 
indledningen af selve retssagen mod 
sagsøgte eller på et hvilket som helst 
tidspunkt under retssagens behandling

a) kreditor anmoder om en 
kontosikringskendelse forud for 
indledningen af selve retssagen mod 
debitor eller på et hvilket som helst 
tidspunkt under retssagens behandling

Begrundelse

Det er forud for retsprocedurernes påbegyndelse ikke hensigtsmæssigt at henvise til 
sagsøgere eller sagsøgte, da kreditorer eller debitorer er mere passende udtryk.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sagsøger har opnået en retsafgørelse, et 
retsforlig eller et officielt bekræftet 
dokument mod sagsøgte, der er eksigibelt i 
domsstaten, men som endnu ikke er blevet 
erklæret for eksigibelt i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten, hvor dette er 
en nødvendighed.

b) kreditor har opnået en retsafgørelse, et 
retsforlig eller et officielt bekræftet 
dokument mod debitor, der er eksigibelt i 
domsstaten, men som endnu ikke er blevet 
erklæret for eksigibelt i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten, hvor dette er 
en nødvendighed.

Begrundelse

Det er forud for retsprocedurernes påbegyndelse ikke hensigtsmæssigt at henvise til 
sagsøgere eller sagsøgte, da kreditorer eller debitorer er mere passende udtryk.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afdeling 2 finder anvendelse i 
situationer, hvor sagsøger anmoder om en 
kontosikringskendelse efter at have opnået 
en retsafgørelse, et retsforlig eller et 
officielt bekræftet dokument mod sagsøgte, 
der ifølge loven er eksigibelt i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten, eller som er 
blevet erklæret for eksigibelt i denne.

2. Afdeling 2 finder anvendelse i 
situationer, hvor kreditor anmoder om en 
kontosikringskendelse efter at have opnået 
en retsafgørelse, et retsforlig eller et 
officielt bekræftet dokument mod debitor, 
der ifølge loven er eksigibelt i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten, eller som er 
blevet erklæret for eksigibelt i denne.

Begrundelse

Det er forud for retsprocedurernes påbegyndelse ikke hensigtsmæssigt at henvise til 
sagsøgere eller sagsøgte, da kreditorer eller debitorer er mere passende udtryk.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kompetencen til at udstede en 
kontosikringskendelse ligger hos retterne i 
den medlemsstat, hvor hovedsagen 
anlægges i overensstemmelse med de 
gældende kompetenceregler. Hvis mere 
end en ret har kompetence til at pådømme 
sagens realitet, tilfalder kompetencen retten 
i den medlemsstat, hvor sagsøger har 
anlagt eller agter at anlægge hovedsagen.

2. Kompetencen til at udstede en 
kontosikringskendelse ligger hos retterne i 
den medlemsstat, hvor hovedsagen 
anlægges i overensstemmelse med de 
gældende kompetenceregler. Hvis mere 
end en ret har kompetence til at pådømme 
sagens realitet, tilfalder kompetencen retten 
i den medlemsstat, hvor sagsøger har 
anlagt hovedsagen.

Begrundelse

Sletning af ordene "eller agter at anlægge" vil minimere enhver tvetydighed med henblik på at 
fastslå de kompetente domstole.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at kravet mod sagsøgte er berettiget, og (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravet betragtes som velfunderet jf. litra 
a), når det bl.a. er fastslået, at:
– der er tale om et sådant krav
– kravet kan betales,
– der er indledt en retssag om det 
pågældende kravs berettigelse.
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Begrundelse

Forordningens ordlyd bør for at etablere den korrekte balance mellem sagsøgtes og 
sagsøgeres rettigheder omfatte kriterier for bestemmelse af berettigelsen af krav mod 
debitorer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis sagsøger allerede har opnået en 
retsafgørelse, et retsforlig eller et officielt 
bekræftet dokument, hvorved sagsøgte 
idømmes at betale et pengebeløb, og som 
er eksigibelt i den udstedende medlemsstat 
og kan anerkendes i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten i medfør af de 
gældende instrumenter i EU-retten, anses 
den i stk. 1, litra b), fastsatte betingelse for 
at være opfyldt.

2. Den i stk. 1, litra a), første afsnit, 
fastsatte betingelse anses for at være 
opfyldt, hvis sagsøger allerede har opnået 
en retsafgørelse, et retsforlig eller et 
officielt bekræftet dokument, som er 
eksigibelt i den udstedende medlemsstat og 
kan anerkendes i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten i medfør af de 
gældende instrumenter i EU-retten, anses 
den i stk. 1, litra b), fastsatte betingelse for 
at være opfyldt, i henhold til hvilken det er 
etableret, eller konstateres, at kravet 
drejer sig om, at der søges om betaling via 
en ansøgning om kontosikringskendelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt at omformulere teksten for at gøre den mere klar og for at etablere den 
korrekte balance mellem sagsøgtes og sagsøgeres rettigheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden retten udsteder en 
kontosikringskendelse, kan den kræve, at 
sagsøger stiller sikkerhed eller tilsvarende 
garanti til dækning af enhver skade, som 
sagsøgte måtte lide, i det omfang 
erstatning for sådan skade skal betales af 

Inden retten udsteder en 
kontosikringskendelse, skal den kræve, at 
sagsøger stiller sikkerhed eller tilsvarende 
garanti til dækning af enhver skade, som 
sagsøgte måtte lide. Sagsøger skal yde 
erstatning for en sådan skade, såfremt den 
ret, der har udstedt 
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sagsøger i henhold til national lovgivning. kontosikringskendelsen, efter at have 
prøvet kendelsen fastslår, at sagsøger med 
urette har anmodet om en 
kontosikringskendelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis anmodningen om en 
kontosikringskendelse indgives forud for 
indledningen af selve retssagen, skal 
sagsøger indlede retssagen inden 30 dage
efter udstedelsen af kendelsen eller en 
kortere af den udstedende ret fastsat frist, 
da kendelsen ellers kan tilbagekaldes i 
henhold til artikel 34, stk. 1, litra b), eller 
artikel 35, stk. 2.

Hvis anmodningen om en 
kontosikringskendelse indgives forud for 
indledningen af selve retssagen, skal 
sagsøger indlede retssagen inden 30 
kalenderdage efter udstedelsen af 
kendelsen eller en kortere af den 
udstedende ret fastsat frist, da kendelsen 
ellers kan tilbagekaldes i henhold til artikel 
34, stk. 1, litra b), eller artikel 35, stk. 2.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at der er tale om 30 kalenderdage.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) enten c) En eller flere af følgende:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) alle banker på medlemsstatens område 
pålægges pligt til at oplyse, om sagsøgte 
har en konto hos dem.

a) alle banker på medlemsstatens område 
pålægges pligt til at oplyse de kompetente 
myndigheder, om sagsøgte har en konto 
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hos dem.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at de kompetente myndigheder skal underrettes.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis sagsøger i selve retssagen har 
opnået en retsafgørelse, et officielt
bekræftet dokument eller et retsforlig, der 
kan fuldbyrdes i den udstedende 
medlemsstat, eller i de tilfælde, der nævnes 
i artikel 5, stk. 2, indtil 
kontosikringskendelsen erstattes af en 
fuldbyrdelsesforanstaltning med 
tilsvarende virkning i henhold til national 
lovgivning, forudsat at sagsøger i 
førstnævnte tilfælde har indledt 
fuldbyrdelsesproceduren inden 30 dage
efter, at retsafgørelsen, det officielt 
bekræftede dokument eller retsforliget er 
blevet forkyndt eller er blevet eksigibelt, 
hvis dette sker senere.

b) hvis sagsøger i selve retssagen har 
opnået en retsafgørelse, et officielt 
bekræftet dokument eller et retsforlig, der 
kan fuldbyrdes i den udstedende 
medlemsstat, eller i de tilfælde, der nævnes 
i artikel 5, stk. 2, indtil 
kontosikringskendelsen erstattes af en 
fuldbyrdelsesforanstaltning med 
tilsvarende virkning i henhold til national 
lovgivning, forudsat at sagsøger i 
førstnævnte tilfælde har indledt 
fuldbyrdelsesproceduren inden 30 
kalenderdage efter, at retsafgørelsen, det 
officielt bekræftede dokument eller 
retsforliget er blevet forkyndt eller er 
blevet eksigibelt, hvis dette sker senere.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at der er tale om 30 kalenderdage.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om prøvelse skal indgives 
inden 30 dage efter meddelelsen af den i 
stk. 1 nævnte afgørelse.

2. Anmodning om prøvelse skal indgives 
inden 30 kalenderdage efter meddelelsen 
af den i stk. 1 nævnte afgørelse.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at der er tale om 30 kalenderdage.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En kontosikringskendelse, der er udstedt i 
en medlemsstat i henhold til artikel 6, stk. 
2, og artikel 14, stk. 1, anerkendes og kan 
fuldbyrdes i andre medlemsstater, uden at 
der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og 
uden at der kan gøres indsigelse mod 
anerkendelsen.

En kontosikringskendelse, der er udstedt i 
en medlemsstat i de i artikel 5, stk. 2, og 
artikel 14, stk. 1, omhandlede situationer,
anerkendes og kan fuldbyrdes i andre 
medlemsstater, uden at der kræves en 
afgørelse om eksigibilitet, og uden at der 
kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at fuldbyrdelsen kun sættes ud af kraft i de tilfælde, hvor sagsøger 
har opnået en retsafgørelse i hovedsagen jf. artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontosikringskendelsen og alle 
dokumenter, der med henblik på at opnå 
kendelsen er indgivet til retten eller den 
kompetente myndighed, forkyndes for 
sagsøgte uden unødig forsinkelse, efter at 
der er foretaget forkyndelse for banken i 
henhold til artikel 24, og banken har 
udstedt erklæringen i henhold til artikel 27.

1. Kontosikringskendelsen og alle 
dokumenter, der med henblik på at opnå 
kendelsen er indgivet til retten eller den 
kompetente myndighed, forkyndes for 
sagsøgte højst en arbejdsdag efter at der er 
foretaget forkyndelse for banken i henhold 
til artikel 24, og banken har udstedt 
erklæringen i henhold til artikel 27.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere fristen, inden for hvilken kontosikringskendelsen og alle 
dokumenter, der med henblik på at opnå kendelsen er indgivet til retten eller den kompetente 
myndighed, skal forkyndes for sagsøgte.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis midlerne på den konto, der i 
henhold til stk. 1 er angivet i 
kontosikringskendelsen, består af 
finansielle instrumenter, fastsættes deres 
værdi på grundlag af den relevante 
markedsrente, der gælder på 
gennemførelsesdagen.

3. Hvis midlerne på den konto, der i 
henhold til stk. 1 er angivet i 
kontosikringskendelsen, består af 
finansielle instrumenter, fastsættes deres 
værdi på grundlag af den relevante 
markedsrente, der gælder på 
gennemførelsesdagen. Hvis midlerne på 
kontoen overstiger de beløb, der er angivet 
i sikringskendelsen, skal banken 
bestemme de finansielle instrumenter, 
som sikringskendelsen skal finde 
anvendelse på. I tilfælde af, at debitor er 
uenig i bankens afgørelse, kan han 
ansøge om prøvelse af den pågældende 
afgørelse ved den relevante ret i den 
medlemsstat, hvor kontoen er oprettet.

Begrundelse

Når kontoen indeholder forskellige finansielle instrumenter, er det nødvendigt at præcisere, 
hvilke af dem, der påvirkes.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis midlerne på kontoen er i en anden 
valuta end den, som 
kontosikringskendelsen er udstedt i, 
omregner banken beløbet til den officielle 
valutakurs på gennemførelsesdagen.

4. Hvis midlerne på kontoen er i en anden 
valuta end den, som 
kontosikringskendelsen er udstedt i, 
omregner banken beløbet til den officielle 
valutakurs på gennemførelsesdagen i den 
medlemsstat, hvor kontoen befinder sig.
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Begrundelse

Den officielle vekselkurs, som banken benytter til at konvertere det pågældende beløb, bør 
præciseres.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgtes retsmidler i den udstedende 
medlemsstat

Sagsøgtes ret til prøvelse af 
kontosikringskendelsen

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med undtagelse af prøvelse i henhold til 
stk. 1, litra b), indgives anmodningen om 
prøvelse straks og senest 45 dage efter, at 
sagsøgte blev bekendt med kendelsens 
indhold og kunne reagere.

2. Med undtagelse af prøvelse i henhold til 
stk. 1, litra b), indgives anmodningen om 
prøvelse straks og senest 45 kalenderdage
efter, at sagsøgte blev bekendt med 
kendelsens indhold og kunne reagere.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at der er tale om 45 kalenderdage.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodningen om prøvelse indgives til 
den ret, der har udstedt kendelsen. 
Anmodningen indgives under anvendelse 
af formularen i bilag IV og af enhver form 
for kommunikationsmiddel, også 
elektroniske midler.

3. Anmodningen om prøvelse af 
kontosikringskendelsen indgives, eftersom 
denne finder i anvendelse i hele EU, til 
den ret, der har udstedt kendelsen. 
Anmodningen indgives under anvendelse 
af formularen i bilag IV og af enhver form 
for kommunikationsmiddel, også 
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elektroniske midler.

Begrundelse

For at anfægte en kontosikringskendelse bør debitor – eftersom kendelsen gælder i hele EU –
være tvunget til at anmode den ret, der har udstedt kendelsen, om prøvelse af denne, men for 
at beskytte fysiske personer, som eventuelt bor og har konti i mere end én medlemsstat, bør 
det være muligt at anfægte gennemførelsen af en kendelse ved retterne i en hvilken som helst 
af de medlemsstater, hvor de har konti, for så vidt angår gennemførelsen af kendelsen i den 
pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at dette berører sagsøgtes 
rettigheder i henhold til artikel 35, kan 
sagsøgte også indgive en anmodning om 
prøvelse af kontosikringskendelsen ved en 
ret i en anden medlemsstat. Enhver retslig 
afgørelse om at tilsidesætte eller ændre 
kontosikringskendelsen, der træffes i 
henhold til dette stykke, finder kun 
anvendelse i den medlemsstat, hvor den 
pågældende ret er beliggende.

Begrundelse

For at anfægte en kontosikringskendelse bør debitor – eftersom kendelsen gælder i hele EU –
være tvunget til at anmode den ret, der har udstedt kendelsen, om prøvelse af denne, men for 
at beskytte fysiske personer, som eventuelt bor og har konti i mere end én medlemsstat, bør 
det være muligt at anfægte gennemførelsen af en kendelse ved retterne i en hvilken som helst 
af de medlemsstater, hvor de har konti, for så vidt angår gennemførelsen af kendelsen i den 
pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anmodningen forkyndes for sagsøger i 4. Anmodningen forkyndes for sagsøger af 
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henhold til de gældende regler om 
forkyndelse af dokumenter.

retten i henhold til de gældende regler om 
forkyndelse af dokumenter.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at anmodningen forkyndes af retten.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afgørelsen forkyndes omgående for den 
eller de berørte banker, som straks ved 
modtagelsen gennemfører afgørelsen ved 
helt eller delvis at frigive det sikrede beløb. 
Den forkyndes desuden omgående for 
sagsøgte i henhold til de gældende regler 
om forkyndelse af dokumenter.

7. Afgørelsen forkyndes omgående af 
retten for den eller de berørte banker, som 
straks ved modtagelsen gennemfører 
afgørelsen ved helt eller delvis at frigive 
det sikrede beløb. Den forkyndes desuden 
omgående af retten for sagsøgte i henhold 
til de gældende regler om forkyndelse af 
dokumenter.

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at afgørelsen forkyndes af retten.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Sagsøgtes retsmidler i 
bopælsmedlemsstaten

Hvis sagsøgte er forbruger, lønmodtager 
eller forsikringstager, kan han/hun i 
henhold til artikel 34 og 35 også indgive 
en anmodning om prøvelse til den ret, der 
er kompetent i den medlemsstat, hvor 
vedkommende har bopæl, og som 
meddeles Kommissionen i henhold til 
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artikel 48.

Begrundelse

For at anfægte en kontosikringskendelse bør debitor – eftersom kendelsen gælder i hele EU –
være tvunget til at anmode den ret, der har udstedt kendelsen, om prøvelse af denne, men for 
at beskytte fysiske personer, som eventuelt bor og har konti i mere end én medlemsstat, bør 
det være muligt at anfægte gennemførelsen af en kendelse ved retterne i en hvilken som helst 
af de medlemsstater, hvor de har konti, for så vidt angår gennemførelsen af kendelsen i den 
pågældende medlemsstat.
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