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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk 
kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende 
gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0445),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81, stk. 2, litra a), e) og f), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
Parlamentet forslaget (C7-0211/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De betingelser, der fastsættes for 
udstedelse af en kontosikringskendelse, bør 
sikre en passende balance mellem kreditors 
interesse i at opnå en kendelse, når det er 
nødvendigt, og debitors interesse i at 
forhindre misbrug af kendelsen. For at 
kreditor kan opnå en kendelse, der er 
eksigibel i den medlemsstat, hvor kontoen 
befinder sig, skal retten derfor finde det 

(12) De betingelser, der fastsættes for 
udstedelse af en kontosikringskendelse, bør 
sikre en passende balance mellem kreditors 
interesse i at opnå en kendelse, når det er 
nødvendigt, og debitors interesse i at 
forhindre misbrug af kendelsen. For at 
kreditor kan opnå en kendelse, der er 
eksigibel i den medlemsstat, hvor kontoen 
befinder sig, skal retten derfor finde det 
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godtgjort, at kreditors fordring mod debitor 
er velbegrundet, og at det efterfølgende 
sandsynligvis vil blive umuligt eller 
væsentligt vanskeligere at få fuldbyrdet 
den fremtidige retsafgørelse, hvis ikke der 
udstedes en kendelse.

godtgjort, at kreditors fordring er
berettiget, at der er en aktuel og reel risiko 
for, at kreditorens ret til kreditten 
påvirkes, helt eller delvist, og at det 
efterfølgende sandsynligvis vil blive 
umuligt eller væsentligt vanskeligere at få 
fuldbyrdet den fremtidige retsafgørelse, 
hvis ikke der udstedes en kendelse. Til 
dette formål er det nødvendigt, at kreditor 
forelægger relevante og rimeligt 
velunderbyggede omstændigheder, som 
over for retten kan bevise, at kravet er 
begrundet.

Or. it

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at kontosikringskendelsen kan 
have en overraskelseseffekt, bør debitor 
ikke underrettes om, at der er indgivet 
anmodning om en kendelse, ikke høres 
forud for udstedelsen af kendelsen og ikke
underettes om kendelsen, inden den er 
blevet gennemført af banken. Debitor bør 
derimod have mulighed for at anfægte 
kendelsen, så snart den er blevet 
gennemført.

(13) For at kontosikringskendelsen kan 
have en overraskelseseffekt, foretrækkes 
det, at debitor ikke underrettes om, at der 
er indgivet anmodning om en kendelse, og 
at debitor ikke høres forud for udstedelsen 
af kendelsen og ikke underrettes om 
kendelsen, inden den er blevet gennemført 
af banken. Debitor bør derimod have 
mulighed for at anfægte kendelsen, så snart 
den er blevet gennemført.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at sikre større retssikkerhed bør 
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den ret, hvortil anmodningen om 
kontosikringskendelse er indgivet, have 
mulighed for at høre debitor, hvis den 
anser dette for nødvendigt for at kunne nå 
frem til den endelige afgørelse. For at 
bevare overraskelsesmomentet ved 
kendelsen bør rettens mulighed for at 
høre debitor begrænses til ekstraordinære 
omstændigheder.

Or. it

Ændringsforslag 4

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 
især kunne kræve, at kreditor stiller 
sikkerhed til dækning af enhver skade, som 
debitor måtte lide som følge af en 
uberettiget kendelse.

Or. it
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Det er nødvendigt, at der med denne 
forordning indføres et ansvar fra 
sagsøgerens side over for den sagsøgte for 
skader, som sidstnævnte måtte lide som 
følge af procedurer, der senere viser sig at 
være ubegrundede. Betingelserne for, 
hvornår kreditor er forpligtet til at betale 
erstatning til debitor for en sådan skade, 
bør reguleres af national lovgivning. 
Erstatningen for disse skader bør i det 
mindste omfatte tabt fortjeneste og de 
omkostninger, der er afholdt under 
proceduren.

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I betragtning af, at kreditorer på 
nuværende tidspunkt har praktiske 
vanskeligheder med at få oplysninger om 
debitorer fra offentlige eller private kilder, 
når det gælder grænseoverskridende sager, 
bør der med denne forordning indføres en 
mekanisme, der gør det muligt for den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten at få 
oplysninger om debitors bankindeståender,
enten ved at pålægge bankerne pligt til at 
oplyse, hvor debitors konti befinder sig i 
denne medlemsstat, eller ved at give 
adgang til oplysninger, de offentlige 
myndigheder og administrationer ligger 
inde med i registre m.v.

(16) I betragtning af, at kreditorer på 
nuværende tidspunkt har praktiske 
vanskeligheder med at få oplysninger om 
debitorer fra offentlige eller private kilder, 
når det gælder grænseoverskridende sager, 
bør der med denne forordning indføres en 
mekanisme, der gør det muligt for den 
kompetente myndighed i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten at få 
oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere debitors bankindeståender. 
Denne mekanisme gøres tilgængelig af 
medlemsstaterne i henhold til national 
lovgivning og kan bestå enten i at pålægge 
bankerne pligt til at oplyse, hvor debitors 
konti befinder sig i denne medlemsstat, i at 
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give adgang til oplysninger, de offentlige 
myndigheder og administrationer ligger 
inde med i registre m.v., eller i at pålægge 
debitor pligt til at oplyse, hvor han har sin 
konto, sammen med et forbud mod at 
bruge, hæve eller flytte de penge, der står 
på kontoen, for et beløb svarende til det 
beløb, han skylder i henhold til 
kontosikringskendelsen.

Or. it

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kendelsen skal være et alternativ for 
kreditor til de sikringsforanstaltninger, der 
allerede findes i medlemsstaterne.

2. Kendelsen skal være et alternativ for 
kreditor til de sikringsforanstaltninger, der
i henhold til national lovgivning allerede 
findes i medlemsstaterne.

Or. it

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning finder anvendelse på 
sager vedrørende formueforhold mellem 
ægtefæller og de formueretlige virkninger 
af registrerede partnerskaber samt arv, 
hvor EU-lovgivningen om kompetence, 
lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i sådanne sager finder 
anvendelse. 

udgår

Or. it



PE483.539v01-00 10/34 PR\892675DA.doc

DA

Ændringsforslag 9

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 anses en sag for at have 
grænseoverskridende virkninger, når 
debitor har bopæl i, og/eller den 
bankkonto eller de bankkonti, der skal 
sikres ved kendelsen, befinder sig i en 
anden medlemsstat end den, hvor retten, 
der skal tage stilling til udstedelsen af 
kontosikringskendelsen, har hjemsted.

Or. it

Ændringsforslag 10

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": (a) et kreditinstitut i henhold til 
artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 
2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut 
(omarbejdning)1

(b) en udsteder af elektroniske penge i 
henhold til artikel 2, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/110/EF af 16. september 2009 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed 
som udsteder af elektroniske penge og 
tilsyn med en sådan virksomhed2

________
1EUT L 177 af 30.06.2006, s. 1.
2EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7. 
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Or. it

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "finansielle instrumenter": finansielle 
instrumenter som defineret i nr. 17, i 
artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/39/EF

udgår

Or. it

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "midler": kontanter eller finansielle 
instrumenter

5. "midler": kontanter

Or. it

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) for en bankkonto indeholdende 
kontanter: den medlemsstat, der er angivet 
i kontoens IBAN-nummer

(a) den medlemsstat der er angivet i 
kontoens IBAN-nummer

Or. it
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) for en bankkonto indeholdende 
finansielle instrumenter: den 
medlemsstat, hvor den kontoførende bank 
har sit sædvanlige opholdssted som 
defineret i artikel 19 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 593/2008

udgår

Or. it

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "krav": et eksisterende krav på betaling 
af et bestemt eller bestemmeligt 
pengebeløb

7. "krav": et eksisterende krav, der er 
opgjort og forfalden til betaling, på 
betaling af et bestemt eller bestemmeligt 
pengebeløb

Or. it

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontosikringskendelsen udstedes af en 
ret.

udgår

Or. it



PR\892675DA.doc 13/34 PE483.539v01-00

DA

Ændringsforslag 17

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.

Or. it

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af en kredit, der skyldes en 
kontraktlig forpligtelse indgået af debitor 
som forbruger til ikke-kommercielle 
formål eller formål, der ikke kan føres 
tilbage til hans erhverv, ligger 
kompetencen til at udstede en 
kontosikringskendelse uanset stk. 2 og 3 
hos retterne i den medlemsstat, hvor 
debitor har bopæl.

Or. it
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kontosikringskendelse udstedes for 
det beløb, som der anmodes om, eller for 
en del af dette beløb, når sagsøger ved 
fremlæggelse af relevante, behørigt 
dokumenterede kendsgerninger overfor 
retten sandsynliggør:

1. En kontosikringskendelse udstedes for 
det beløb, som der anmodes om, eller for 
en del af dette beløb, når sagsøger ved 
fremlæggelse af tilstrækkelig 
dokumentation overfor retten 
sandsynliggør:

Or. it

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at den efterfølgende fuldbyrdelse af et 
eksisterende eller fremtidigt 
fuldbyrdelsesgrundlag mod sagsøgte 
sandsynligvis vil blive umulig eller 
væsentligt vanskeligere, bl.a. fordi der er 
reel risiko for, at sagsøgte vil flytte, hæve
eller skjule indeståender på den eller de 
bankkonti, der skal sikres, hvis ikke der 
udstedes en kontosikringskendelse.

(b) at der er en aktuel og reel risiko for, at
kreditorens ret til kreditten påvirkes helt 
eller delvist, hvis ikke der udstedes en 
kontosikringskendelse.

Or. it

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) navn og adresse på sagsøgte og dennes 
eventuelle repræsentant

(b) navn, adresse, fødselsdato samt 
identifikationsoplysninger eller 
pasnummer på sagsøgte og dennes 
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eventuelle repræsentant

Or. it

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(k) en erklæring om, at de oplysninger, 
som sagsøger har fremlagt i anmodningen 
om kontosikringskendelse, både er i 
overensstemmelse med sandheden og 
fuldstændige, og at sagsøger er bekendt 
med de retlige konsekvenser, der er fastsat 
i den nationale lovgivning i den 
medlemsstat, hvor anmodningen indgives, 
i tilfælde af bevidst falske og 
ufuldstændige angivelser.

Or. it

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Til fremsendelse af anmodningen kan 
benyttes alle former for 
kommunikationsmidler, også elektroniske 
midler.

4. Til fremsendelse af anmodningen og den 
eventuelle tilhørende dokumentation kan 
benyttes alle former for 
kommunikationsmidler, også elektroniske 
midler.

Or. it
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under ekstraordinære omstændigheder 
kan den ret, hvortil der er indgivet 
anmodning om en kontosikringskendelse, 
høre den sagsøgte, hvis den finder dette 
hensigtsmæssigt med henblik på at træffe 
en endelig afgørelse.

Or. it

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den kompetente ret finder, at den 
ikke kan udstede en 
kontosikringskendelse uden yderligere 
beviser, kan den tillade sådanne beviser i 
form af skriftlige vidne- eller 
ekspertudsagn.

1. Til samling af bevismaterialet anvender 
retten den mest hensigtsmæssige metode i 
henhold til national lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11– stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retten tillader kun mundtlige 
vidneudsagn, hvis den finder det 
nødvendigt. Hvis sagsøger, et vidne eller 
en ekspert ikke har bopæl på det sted, 
hvor den kompetente ret er beliggende, 
tillader retten beviser i form af 

2. Retten tillader kun mundtlige 
vidneudsagn, hvis den finder det 
nødvendigt, bl.a. i form af videokonference 
eller anden kommunikationsteknologi, 
forudsat at denne teknologi forefindes.
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videokonference eller anden 
kommunikationsteknologi, forudsat at 
denne teknologi forefindes.

Or. it

Ændringsforslag 27

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, kræver den, at 
sagsøger stiller sikkerhed eller
tilstrækkelig garanti til dækning af enhver 
skade, som sagsøgte måtte lide, i det 
omfang erstatning for sådan skade skal 
betales af sagsøger i henhold til
artikel 12a.

Or. it

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente ret kan fritage sagsøger 
fra at stille sikkerhed eller garanti som 
nævnt i stk. 1, når retten anser 
foranstaltningen for overflødig, navnlig 
under hensyntagen til kreditors 
økonomiske situation.

Or. it
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a

Sagsøgers ansvar
1. Sagsøger er over for sagsøgte ansvarlig 
for enhver skade forårsaget af en 
kontosikringskendelse, hvis kendelsen 
tilbagekaldes eller ændres, hvis 
fuldbyrdelsen af kontosikringskendelsen 
afbrydes, eller hvis klagen anses for 
ubegrundet under hovedsagen.
2. Retten i den medlemsstat, hvor 
kontosikringskendelsen tilbagekaldes eller 
ændres, sørger for at fastlægge den i 
stk. 1 nævnte skade.

Or. it

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I de tilfælde, der nævnes i artikel 5, stk. 
2, hvor sagsøger har opnået en 
retsafgørelse eller et retsforlig, kan 
sagsøger anmode den ret, der har truffet 
retsafgørelsen eller retsforliget, om også at 
udstede en kontosikringskendelse.

1. I de tilfælde, der nævnes i artikel 5, stk. 
2, har den ret, der har truffet retsafgørelsen 
eller retsforliget, kompetence til at udstede 
en kontosikringskendelse.

Or. it
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis sagsøger har opnået et officielt 
bekræftet dokument, kan han anmode den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor det officielt bekræftede dokument er 
udfærdiget, og som er udpeget hertil af 
den enkelte medlemsstat, om også at 
udstede en kontosikringskendelse.

2. I de tilfælde, hvor sagsøger har opnået 
et officielt bekræftet dokument, har den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor det officielt bekræftede dokument er 
udfærdiget, kompetence til at udstede en 
kontosikringskendelse for det i det officielt 
bekræftede dokument specificerede krav.

Or. it

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) navn og adresse på sagsøgte og dennes 
eventuelle repræsentant

(b) navn, adresse, fødselsdato samt 
identifikationsoplysninger eller 
pasnummer på sagsøgte og dennes 
eventuelle repræsentant

Or. it

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) oplysninger om bankkontiene i henhold 
til artikel 16, medmindre der anmodes om 
oplysninger om bankkonti i henhold til 
artikel 17

(d) oplysninger om bankkontiene i henhold 
til artikel 16, herunder navn og adresse på 
den bank, hvor debitor har én eller flere 
bankkonti, medmindre der anmodes om 
oplysninger om bankkonti i henhold til 
artikel 17
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Or. it

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en erklæring om, at de oplysninger, 
som sagsøger har fremlagt i anmodningen 
om kontosikringskendelse, både er i 
overensstemmelse med sandheden og 
fuldstændige, og at han er bekendt med de 
retlige konsekvenser, der er fastsat i den 
nationale lovgivning i den medlemsstat, 
hvor anmodningen indgives, i tilfælde af 
bevidst falske og ufuldstændige 
angivelser.

Or. it

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Til fremsendelse af anmodningen kan 
benyttes alle former for 
kommunikationsmidler, også elektroniske 
midler.

3. Til fremsendelse af anmodningen og den 
eventuelle tilhørende dokumentation kan 
benyttes alle former for 
kommunikationsmidler, også elektroniske 
midler.

Or. it
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sagsøgtes fulde navn (a) sagsøgtes fulde navn, fødselsdato og 
national identitets- eller pasnummer, hvis 
sagsøgte er en fysisk person

Or. it

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) registreringsnummer, hvis sagsøgte 
er en juridisk person

Or. it

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) fødselsdato, national identitets- eller 
pasnummer, hvis sagsøgte er en fysisk 
person, eller

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) registreringsnummer, hvis sagsøgte er 
en juridisk person.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis sagsøger ikke råder over alle de 
kontooplysninger, der kræves i artikel 16, 
kan sagsøger anmode den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten 
om at indhente de nødvendige oplysninger. 
En sådan anmodning fremsættes i 
anmodningen om en 
kontosikringskendelse.

1. Hvis sagsøger ikke råder over alle de 
kontooplysninger, der kræves i artikel 16, 
kan sagsøger anmode den kompetente 
myndighed i fuldbyrdelsesmedlemsstaten 
om at indhente de oplysninger, der er 
nødvendige for at identificere debitors 
bankkonto eller bankkonti. En sådan 
anmodning fremsættes i anmodningen om 
en kontosikringskendelse.

Or. it

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodningen skal indeholde alle de 
oplysninger, som sagsøger råder over om 
sagsøgte og dennes bankkonti.

2. Anmodningen skal indeholde alle de 
oplysninger, som sagsøger råder over om 
sagsøgte og dennes bankkonti. Sagsøger 
skal oplyse til medlemsstaten, hvor debitor 
har den bankkonto eller de bankkonti, der 
skal sikres, og skal tilvejebringe en 
tilstrækkelig begrundelse for 
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anmodningen.

Or. it

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De metoder, der efter national 
lovgivning anvendes til indhentelse af 
oplysninger, skal være en af følgende og 
meddeles Kommissionen i henhold til
artikel 48:

5. For at indhente de oplysninger, der er 
nødvendige for at identificere kreditors 
bankkonto eller bankkonti, stiller 
medlemsstaterne en af følgende metoder 
til rådighed i henhold til den nationale 
lovgivning:

Or. it

Ændringsforslag 43

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. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) pligt for sagsøgte til at oplyse, hvor 
han har sin konto, sammen med et forbud 
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mod at bruge, hæve eller flytte de penge, 
der står på kontoen, for et beløb svarende 
til det beløb, han skylder i henhold til 
kontosikringskendelsen.

Or. it

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved anmodning om en 
kontosikringskendelse oplyser sagsøger, 
om han har anmodet andre retter om en 
kontosikringskendelse eller en tilsvarende 
sikringsforanstaltning i henhold til national 
lovgivning over for samme sagsøgte med 
det formål at sikre samme krav.

1. Ved anmodning om en 
kontosikringskendelse oplyser sagsøger, 
om han har anmodet andre retter om en 
kontosikringskendelse eller en tilsvarende 
sikringsforanstaltning i henhold til national 
lovgivning over for samme sagsøgte med 
det formål at sikre samme krav. Sagsøger 
giver oplysning om tidligere afviste 
anmodninger om kontosikringskendelse, 
når dette er relevant.

Or. it

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sagsøger underretter den ret, hvortil der 
er indgivet en anmodning om en 
kontosikringskendelse, om enhver anden 
kontosikringskendelse eller 
sikringsforanstaltning i henhold til national 
lovgivning, der er truffet i 
overensstemmelse med den i stk. 1 
omhandlede anmodning. Retten eller den 
udstedende myndighed kan i dette tilfælde 
undlade at udstede en yderligere kendelse, 
hvis den finder, at de allerede trufne 
foranstaltninger beskytter sagsøgers 

2. Sagsøger underretter den ret, hvortil der 
er indgivet en anmodning om en 
kontosikringskendelse, om enhver anden 
kontosikringskendelse eller 
sikringsforanstaltning i henhold til national 
lovgivning, der er truffet i 
overensstemmelse med den i stk. 1 
omhandlede anmodning. Retten eller den 
udstedende myndighed kan i dette tilfælde 
undlade at udstede en yderligere kendelse, 
hvis den finder, at de allerede trufne 
foranstaltninger beskytter sagsøgers 
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interesser tilstrækkeligt. interesser tilstrækkeligt. Sagsøger oplyser 
retten om tidligere afviste anmodninger 
om kontosikringskendelse, når dette er 
relevant.

Or. it

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommunikation og samarbejde mellem 
retter

udgår

1. I de tilfælde, hvor der til retterne i en 
medlemsstat indgives en anmodning om 
en kontosikringskendelse, og selve 
retssagen er anlagt ved retterne i en 
anden medlemsstat, kan de berørte retter 
samarbejde om at sikre en passende 
koordinering mellem selve retssagen og 
proceduren for opnåelse af 
kontosikringskendelsen. 
2. Den ret, hvortil der er indgivet en 
anmodning om en kontosikringskendelse, 
kan indhente oplysninger fra den i stk. 1 
nævnte anden ret om alle relevante 
forhold i sagen eller kræve, at sagsøger 
indhenter sådanne oplysninger, f.eks. om 
risikoen for, at sagsøgte skal sprede sine 
aktiver, eller om afslag fra den ret, der 
skal tage stilling til sagens realitet, på at 
træffe en lignende foranstaltning. 
Sådanne oplysninger kan indhentes 
direkte eller gennem kontaktpunkterne i 
det europæiske retlige netværk på det 
civil- og handelsretlige område, der er 
oprettet ved beslutning 2001/470/EF.

Or. it
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Ændringsforslag 48

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. 

udgår

Or. it

Ændringsforslag 49

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, der gælder på 
gennemførelsesdagen i den medlemsstat, 
hvor kontoen befinder sig.

Or. it

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Banken kan fremsende erklæringen 
gennem sikre elektroniske 

3. Banken kan fremsende erklæringen 
gennem elektroniske 
kommunikationsmidler, for så vidt de er 
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kommunikationsmidler. sikre i henhold til artikel 16 og 17 i 
direktiv 95/46/EF.

Or. it

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det tilfælde, hvor 
kontosikringskendelsen omfatter flere 
konti, som sagsøgte har i en og samme 
bank, gennemfører banken kun kendelsen 
indtil det heri angivne beløb.

1. Banken gennemfører kun kendelsen
indtil det heri angivne beløb. I det tilfælde, 
hvor sagsøgte har flere konti i én og 
samme bank, sørger banken for at sikre 
beløbet i overensstemmelse med kriterier 
om god tro og korrekthed med henblik på 
at tilføje sagsøgte mindst mulig skade. 

Or. it

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En bank har kun ret til at opkræve 
betaling eller godtgørelse af udgifterne til 
gennemførelsen af kontosikringskendelsen 
eller en kendelse i henhold til artikel 17, 
stk. 4, litra a), hvis banken har ret til at 
opkræve en sådan betaling eller 
godtgørelse i forbindelse med kendelser 
med tilsvarende virkning, der udstedes i 
henhold til national lovgivning.

1. En bank har ret til at opkræve betaling 
eller godtgørelse af udgifterne til 
gennemførelsen af kontosikringskendelsen 
eller en kendelse i henhold til artikel 17, 
stk. 4, litra a).

Or. it
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne oplyser i henhold til 
artikel 48 Kommissionen om, hvorvidt 
bankerne har ret til at få dækket deres 
udgifter, og i bekræftende fald hvor stort 
dette gebyr kan være i henhold til stk. 2.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En tredjemand har ret til at fremsætte 
indsigelser mod kontosikringskendelsen 
ved retterne i den udstedende medlemsstat
eller fuldbyrdelsesmedlemsstaten, hvis 
kendelsen eller fuldbyrdelsen heraf 
krænker dennes rettigheder.

En tredjemand har ret til at fremsætte 
indsigelser mod kontosikringskendelsen 
ved retterne i henhold til den i den
udstedende medlemsstat gældende 
nationale lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tredjemanden har ret til at fremsætte 
indsigelser mod fuldbyrdelsen af en 
kontosikringskendelse til de nationale 
myndigheder i henhold til den i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten gældende 
nationale lovgivning.
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Or. it
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

I den nuværende situation er der forskellige redskaber på EU-plan med henblik på at gøre det 
lettere at inddrive gæld. Blandt disse kan nævnes den europæiske småkravsprocedure, den 
europæiske betalingspåkravsprocedure og det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for 
ubestridte krav. Selv om disse redskaber gør anerkendelse af afgørelser om 
grænseoverskridende gældsinddrivelse lettere, er der stadig meget arbejde for så vidt angår 
overgangsforanstaltninger. 

Det anslås rent faktisk, at cirka 2,6 % af de europæiske virksomheders årsomsætning hvert år 
går tabt på grund af tilgodehavender. Opsplitningen af de nationale bestemmelser om 
gældsinddrivelse gør det nemlig let for debitorer at flytte eller hæve deres penge fra en 
bankkonto i en medlemsstat til en anden medlemsstat. 

Som det fremgår af Europa-Kommissionens begrundelse1, er den nuværende situation 
kendetegnet ved fire problemområder:

 Der er store forskelle på betingelserne for udstedelse af kendelser til sikring af 
bankindeståender mellem medlemsstaterne2.

 Muligheden for at få oplyst, hvor debitor har sin bankkonto, findes ikke i mange 
medlemsstater.

 Det er generelt forbundet med større omkostninger at opnå og få fuldbyrdet en kendelse 
til sikring af bankindeståender i en grænseoverskridende situation end i en indenlandsk 
situation.

 Forskellene mellem de nationale fuldbyrdelsessystemer og deres langsommelighed er 
et alvorligt problem for debitorer.

Med forslaget til forordning indføres der i et forsøg på at løse ovennævnte problemer et nyt 
retligt instrument med karakter af en sikringsforanstaltning, den såkaldte 
kontosikringskendelse, som kreditorer vil kunne benytte som et alternativ til de nationale 
foranstaltninger. Kommissionen anslår, at anvendelsen af den foreslåede foranstaltning vil 
kunne gøre det muligt for virksomhederne at inddrive op til 600 mio. EUR i tilgodehavender3.

                                               
1 Jf. begrundelse til forslag til forordning (COM(2011)0445, s.3).
2 En kendelse til sikring af bankindeståender er ikke et universelt begreb i Unionens retssystem. Der er derimod i 
landenes retsordninger forskellige overgangsforanstaltninger, som går fra overordnede redskaber som påkrav 
(Irland) og kendelser (Danmark) til særlige redskaber som den såkaldte Garnishment Order (Malta). Jf. i den 
forbindelse den sammenlignende analyse af de nationale procedurer til opnåelse af en kendelse til sikring af 
bankindeståender, der er udarbejdet af CSES i en undersøgelse bestilt af Kommissionen og offentliggjort i 2011, 
"Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts" (s. 70-
85).
3 Jf. Kommissionens konsekvensanalyse i forbindelse med forslaget til forordning (s. 35), som er tilgængelig her: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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2. Ordførerens holdning

2.1. Anvendelsesområde

Ordføreren er enig i den retlige ensartethed, som Kommissionen anvender i forbindelse med 
undtagelserne fra forslagets anvendelsesområdet. Disse svarer nemlig stort set til 
undtagelserne i Bruxelles I-forordningen, såsom familieret, sociallovgivning og voldgift.

Ordføreren foreslår derimod, at formueforhold og arveret udelukkes fra anvendelsesområdet 
(jf. ændringsforslag 8). Det er ordførerens mening, at en så stor udvidelse af 
anvendelsesområdet nødvendiggør en specifik konsekvensvurdering. I øvrigt synes disse 
områder ikke at indgå blandt hovedformålene med forslaget, som, sådan som Kommissionen 
påpeger, sigter mod "at gøre det lettere [...] at inddrive grænseoverskridende fordringer og 
gøre fuldbyrdelsen af handels- og civilretlige domme i grænseoverskridende tvister mere 
effektiv1".

2.2. Definitioner

Med det formål at begrænse anvendelsesområdet for forordningen finder ordføreren det 
nødvendigt at afklare og forenkle den foreslåede tekst, for så vidt angår definitionen af "sager 
med grænseoverskridende virkninger". Det er nemlig absolut nødvendigt at give en passende 
definition af begrebet "grænseoverskridende tvist". I den henseende foreslår ordføreren at 
skærpe de kriterier, der anvendes til at definere den grænseoverskridende karakter af sagen, 
ved at vende præsumptionen om. En sag vil følgelig kun have grænseoverskridende 
virkninger, når debitor har bopæl og/eller de bankkonti, der skal sikres ved kendelsen, 
befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor den ret, ved hvilken sagen om 
kontosikringskendelse er indbragt, har hjemsted (jf. ændringsforslag 9). 

Ordføreren finder det ikke hensigtsmæssigt i definitionen af "bankkonto" at medtage 
"finansielle instrumenter", som disse er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17, i direktiv 
2004/39/EF (jf. ændringsforslag 11, 12 og 142). Sådanne instrumenter ville bl.a. omfatte 
værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andele i kollektive investeringsselskaber, optioner 
og afledte finansielle instrumenter til kreditrisikooverførsel. Det er ordførerens mening, at 
forebyggende indefrysning af finansielle instrumenter er behæftet med andre risici end 
indefrysningen af "traditionelle" bankkonti. Værdien af finansielle instrumenter kan nemlig 
ændre sig som følge af udsving i markedsrenten. At medtage finansielle instrumenter i 
grundlaget for en kendelse ville følgelig kunne have negative indvirkninger på såvel debitor 
som kreditor. 

Ordføreren mener, at definitionen af "krav" i forslagets artikel 4, stk. 7, bør udvides for at 
præcisere karakteren heraf. Den indførte henvisning til kravene om at være "opgjort" og 
"forfalden til betaling" gør det i denne forbindelse muligt at fastslå berettigelsen af et 
gældskrav og undgår forskelle i fortolkningen af karakteren af det krav, på grundlag af 
hvilket dommeren anmodes om at udstede en kontosikringskendelse (jf. ændringsforslag 15).

                                               
1 Begrundelsen i Kommissionens forslag, COM(2011)445, s. 4.
2 I tråd med den foreslåede ændring foreslås stk. 3 i artikel 26 fjernet, som regulerer gennemførelse af 
kontosikringskendelser om finansielle instrumenter (jf. ændringsforslag 48). 
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Med det formål at sikre større retssikkerhed ved teksten finder ordføreren til slut det 
hensigtsmæssigt at afklare definitionen af bank ved at indføre en sondring mellem 
kreditinstitutter og udstedere af elektroniske penge (jf. ændringsforslag 10).

2.3. Procedure for opnåelse af en kontosikringskendelse

 Ikke-kontradiktorisk procedure

For at sikre, at foranstaltningen bliver så effektiv som muligt, er der i forslaget medtaget et 
"overraskelsesmoment" i kontosikringskendelsens gennemførelsesfase. Formålet er at 
forhindre, at debitor hæver eller flytter indeståender til andre bankkonti i en anden 
medlemsstat end den, hvor proceduren er iværksat. Med det for øje er den europæiske 
procedure også tilgængelig inden opnåelsen af et fuldbyrdelsesgrundlag i den medlemsstat, 
hvor debitoren befinder sig1, og en kendelse kan afsiges i en ikke-kontradiktorisk procedure, 
dvs. uden forudgående høring af debitor2.

På trods af, at det er afgørende at beskytte overraskelseseffekten ved at anvende den ikke-
kontradiktoriske procedure for udstedelsen af en kontosikringskendelse, mener ordføreren, at 
bestemmelsens indhold bør revideres for at opnå den rette balance mellem kreditors og 
debitors rettigheder. Forslaget lader nemlig til at være for meget i sagsøgers favør og 
indeholder ikke de nødvendige garantier til at afbøde en kendelses potentielt meget drastiske 
karakter. 

Ordføreren mener i lyset af denne analyse, at det er ønskværdigt at tilføje en bestemmelse, 
som fastsætter, at den ret, der skal tage stilling til sagen, i ekstraordinære og behørigt 
begrundede tilfælde kan indkalde sagsøgte med det formål at indhente yderligere 
oplysninger3, således at der gives mulighed for en mere korrekt bedømmelse af sagens 
berettigelse (jf. ændringsforslag 3 og 24).

 Betingelser for udstedelsen

For at opnå den rette balance mellem kreditors og debitors rettigheder mener ordføreren, at 
det er nødvendigt at regulere betingelserne for udstedelse af kontosikringskendelser på en 
mere præcis og stringent måde4. Den i stk. 1, litra b), indførte ændring definerer derfor mere 
omfattende betingelser for udstedelse af kontosikringskendelser. I henhold til den indførte 
ændring kan den, hvis ret til kreditten kan påvirkes, helt eller delvist, anmode om kendelsen 
(jf. ændringsforslag 1 og 20). Samtidigt gøres formuleringen mere stringent dels gennem 
kriteriet om "tilstrækkeligheden" af dokumentationen til at bevise kravet mod sagsøgte (jf. 
ændringsforslag 19) og dels gennem kriteriet om, at påvirkningen skal være "aktuel" og "reel" 
(jf. ændringsforslag 1 og 20). 

 Anmodning om en kontosikringskendelse

Ordføreren foreslår, at de oplysninger, som debitor skal give, når der skal anmodes om en 

                                               
1 Artikel 5 (Adgang til proceduren).
2 Artikel 10 (Ikke-kontradiktorisk procedure).
3 Kontradiktionsprincippet er et af de grundlæggende principper i medlemsstaternes lovgivninger.
4 Jf. forslagets artikel 7.
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kontosikringskendelse, udvides og præciseres nærmere (jf. ændringsforslag 21, 23, 32, 33 og 
35). I tråd med dette indføres der med en efterfølgende ændring pligt for kreditor til, at 
anmodningen om kontosikringskendelse ledsages af en erklæring om, at de i anmodningen 
fremlagte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden og fuldstændige, og at bevidst 
falske og ufuldstændige angivelser kan resultere i retlige konsekvenser i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives (jf. ændringsforslag 22 og 34).

 Beviser

Ordføreren finder det hensigtsmæssigt, at kriterierne for de beviser, der anerkendes i 
proceduren, skærpes og præciseres nærmere. Til dette formål finder ordføreren det ikke 
hensigtsmæssigt at anvende skriftlige erklæringer fra vidner eller eksperter. De nationale 
bestemmelser, der regulerer definitionen af "ekspert", er forskellige i de enkelte nationale 
retssystemer, hvilket medfører alvorlig risiko for svigagtige vidneudsagn. Af denne grund 
foreslår ordføreren, at metoderne til indsamling af beviserne reguleres i henhold til national 
lovgivning (jf. ændringsforslag 25), og at muligheden for brug af eksperters vidneudsagn 
fjernes fra teksten (jf. ændringsforslag 25 og 26).

 Kreditorens ansvar

For at fremme en "ansvarlig" anvendelse af proceduren finder ordføreren det nødvendigt, at 
kreditor gøres ansvarlig over for sagsøgte for enhver skade forårsaget af en 
kontosikringskendelse, hvis den tilbagekaldes eller ændres, hvis fuldbyrdelsen afbrydes, eller 
hvis klagen anses for ubegrundet (jf. ændringsforslag 5 og 29). Ordføreren foreslår ligeledes, 
at kreditor stiller sikkerhed eller tilstrækkelig garanti til dækning af enhver skade, debitor 
måtte blive påført som følge af en kontosikringskendelse, hvis fuldbyrdelsen tilbagekaldes på 
et senere tidspunkt (jf. ændringsforslag 4, 27 og 28). 

2.4. Oplysninger om bankkonti og omkostninger som følge af proceduren

Ordføreren mener, at de oplysninger, der er nævnt i nr. iii) og iv) i forslagets artikel 16, dvs. 
fødselsdato, nationalt identitets- eller pasnummer, hvis sagsøgte er en fysisk person, eller 
registreringsnummer, hvis sagsøgte er en juridisk person, skal videregives for at øge 
mængden af nødvendige oplysninger for at kunne identificere debitors bankkonto, samtidig 
med at beskyttelsesniveauet for debitor hæves (jf. ændringsforslag 36, 37 og 38). Med en 
sådan bestemmelse vil det desuden kunne være muligt at identificere debitors konto hurtigere 
og med større sikkerhed. 

For så vidt angår bestemmelserne i forslagets artikel 17 foreslår ordføreren i tråd med en 
udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse1" og for at undgå 
videregivelse af oplysninger, der hverken er vedkommende eller relevante i forbindelse med 
sagen eller afsløring af bankhemmeligheder, at anmodningen om og indhentningen af 
oplysninger om sagsøgtes bankkonto begrænses til de oplysninger, der rent faktisk er 
nødvendige for at identificere sagsøgte og dennes konti (jf. ændringsforslag 40 og 50), og at
de oplysninger, der anmodes om, præciseres nærmere (jf. ændringsforslag 41). Ordføreren 
finder det samtidigt hensigtsmæssigt i de metoder, som den kompetente myndighed råder over 
for at skaffe sig oplysninger, at indføre pligt for sagsøgte til at oplyse, hvor han har sin konto, 
                                               
1 Jf. udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, EUT C 373 af 21.12.2011, s. 4.
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sammen med et forbud mod at bruge, hæve eller flytte de penge, der står på kontoen, for et 
beløb svarende til det beløb, han skylder i henhold til kontosikringskendelsen (jf. 
ændringsforslag 6 og 44).

Kommissionens forslag fastsætter, at betalingen eller godtgørelsen af bankernes udgifter til 
gennemførelsen af kontosikringskendelsen reguleres af bestemmelserne i den nationale 
lovgivning (artikel 30, stk. 1). Denne bestemmelse risikerer i lyset af de enkelte nationale 
lovgivningers forskelligartethed at føre til forskelsbehandling til skade for visse banker, som 
ikke er omfattet af denne mulighed for godtgørelse. Det er nemlig uomtvisteligt, at den 
foreslåede procedure medfører anvendelse af menneskelige og økonomiske ressourcer, som 
indebærer omkostninger, der ikke kan ses bort fra, blot fordi det ikke er offentlighedens, men 
en personlig interesse, der forfølges. Ordføreren finder det derfor hensigtsmæssigt, at 
artikel 30 fastsætter eksplicitte og harmoniserede bestemmelser vedrørende betalingen af de 
omkostninger, bankerne måtte afholde, i kontosikringskendelsens fuldbyrdelsesfase (jf. 
ændringsforslag 52).


