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Ændringsforslag 28
Arlene McCarthy

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 
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.

(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 
måtte lide som følge af en uberettiget 
kendelse. 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.

Or. en

Ændringsforslag 29
Arlene McCarthy

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 

(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 forordningen 
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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.

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.

Or. en

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 30
Arlene McCarthy

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.

Or. en
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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 31
Arlene McCarthy

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 
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.

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

Or. en

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 
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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
Arlene McCarthy

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 
sagsøger i henhold til national lovgivning.

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 
kontosikringskendelsen, efter at have 
prøvet kendelsen fastslår, at sagsøger med 
urette har anmodet om en 
kontosikringskendelse.

Or. en

Ændringsforslag 33
Arlene McCarthy

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 tilfælde, 
anerkendes og kan fuldbyrdes i andre 
medlemsstater, uden at der kræves en 
afgørelse om eksigibilitet, og uden at der 
kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Or. en
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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 34
Ivo Strejček

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 den samlede 
værdi af midlerne overstiger det i 
kontosikringskendelsen nævnte beløb, 
træffer den relevante ret i den 
medlemsstat, hvor kontoen er oprettet, 
afgørelse om, hvilke/hvilket af de 
finansielle instrumenter, som er 
tilgængelige på kontoen, 
kontosikringskendelsen skal finde 
anvendelse på.

Or. en

Begrundelse

I de tilfælde, hvor en konto indeholder forskellige finansielle instrumenter, bør retten i den 
medlemsstat, hvor kontoen er oprettet, præcisere, hvilke(t) af disse finansielle instrumenter 
kontosikringskendelsen skal finde anvendelse på.

Ændringsforslag 35
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sagsøgtes retsmidler i den udstedende 
medlemsstat

Sagsøgtes ret til prøvelse af 
kontosikringskendelsen

Or. en

Ændringsforslag 36
Arlene McCarthy

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, som udstedte kendelsen. 
Anmodningen indgives under anvendelse 
af formularen i bilag IV og af enhver form 
for kommunikationsmiddel, også 
elektroniske midler.

Or. en

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 37
Arlene McCarthy

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

Or. en

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 38
Arlene McCarthy

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 
artikel 48.



PE480.510v01-00 10/10 AM\888964DA.doc

DA

Or. en

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.


