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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: l'opacité des informations

1. forholder sig positivt til Kommissionens grønbog "Effektiv fuldbyrdelse af domme i Den 
Europæiske Union: adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver", (KOM(2008)0128) 
da den bidrager til gennemførelse af Lissabonstrategien;

2. mener, at den uigennemskuelige adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at tvinge 
skyldneren til at opfylde sine forpligtelser, er i modstrid med de fælles principper om god 
tro og erstatningsansvar; mener, at manglen på kendskab til de nationale lovgivninger på 
området for fuldbyrdelsesmidler eller manglende effektivitet er til hinder for etableringen 
af et harmoniseret indre marked og medfører unødige omkostninger;

3. bemærker, at betalingsforsinkelser, manglende betaling og vanskelighederne med at 
inddrive gælden skader såvel virksomhedernes som forbrugernes interesser, mindsker 
tilliden til det indre marked og svækker retsforfølgelsen;

4. støtter en integreret og effektiv strategi i henhold til principperne om bedre lovgivning, og 
mener, at målsætningen om inddrivelse af fordringer skal gennemføres, således at det 
sikres, at der ikke sker forskelsbehandling, at følsomme oplysninger beskyttes, og at de 
juridiske garantier iagttages, og ved at der i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet træffes foranstaltninger for at sikre den nødvendige 
gennemsigtighed og for at formindske informations- og forvaltningsomkostningerne 
betydeligt;

5. fastholder, at kreditoren ud over offentligt tilgængelige oplysninger ligeledes - via den 
kompetente myndighed eller under dennes kontrol - let og på en måde, der kan 
gennemføres i hele det indre marked, bør kunne få adgang til de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne iværksætte en fuldbyrdelsesprocedure og inddrive kravet;

6. støtter udarbejdelsen af en håndbog om lovgivning og praksis vedrørende fuldbyrdelse, en 
forøgelse af de oplysninger, der er til rådighed i registre, og forbedring af adgangen hertil i 
overensstemmelse med EF-bestemmelserne og de nationale bestemmelser, 
informationsudveksling mellem fuldbyrdelsesmyndighederne samt undersøgelse af andre 
passende foranstaltninger;

7. understreger betydningen af, at den, der erhverver formuerettigheder, som er fastslået ved 
en retsafgørelse, kan håndhæve disse rettigheder på samme måde som overdrageren.
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