
PR\762786DA.doc PE418.248v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Retsudvalget

2008/2233(INI)

15.1.2009

UDKAST TIL BETÆNKNING
om effektiv fuldbyrdelse af domme i EU: adgangen til oplysninger om 
skyldneres aktiver
(2008/2233(INI))

Retsudvalget

Ordfører: Neena Gill

Rådgivende ordfører (*):
Antolín Sánchez Presedo, Økonomi- og Valutaudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg  forretningsordenens artikel 47



PE418.248v01-00 2/9 PR\762786DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................8



PR\762786DA.doc 3/9 PE418.248v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om effektiv fuldbyrdelse af domme i EU: adgangen til oplysninger om skyldneres 
aktiver
(2008/2233(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 65,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 6. marts 2008 om større effektivitet i 
fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union: adgangen til oplysninger om 
skyldneres aktiver (KOM(2008)0128),

– der henviser til Kommissionens grønbog af 24. oktober 2006 om større effektivitet i 
fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union: udlæg i bankindeståender 
(KOM(2006)0618) og sin beslutning herom af 25. oktober 20071,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om e-justice2,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 3. december 
2008,

– der henviser til udtalelse af 22. september 2008 fra den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (A6-0000/2009),

A. der henviser til, at betalingsforsinkelser og manglende betaling skader virksomhedernes 
og forbrugernes interesser, især når kreditor og fuldbyrdelsesmyndigheder ikke har 
oplysninger om skyldnerens opholdssted eller aktiver, og at dette forværres af det 
nuværende økonomiske klima, hvor likviditet er afgørende for virksomhedernes 
overlevelse,

B. der henviser til, at vanskelighederne ved grænseoverskridende inddrivelse af gæld kan 
udgøre en alvorlig hindring for den frie bevægelighed for betalingspåbud inden for EU og 
kan hindre adgangen til retsbeskyttelse, og at mulighederne for at opnå retfærdighed og 
standarderne for god forretningsskik undermineres, hvis retsafgørelser ikke kan 
håndhæves,

C. der henviser til, at genstridige skyldnere, for at sige det rent ud, udgør et stort problem, 
som forværres i forbindelse med grænseoverskridende krav, især for små virksomheder, 

                                               
1 EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 655.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0637.
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der ikke råder over specialiserede jurister eller særlige inkassoafdelinger og ofte er i den 
uheldige situation, at de må afsætte personale, knappe finansielle ressourcer og frem for 
alt tid til løsningen af dette problem i stedet for til produktive aktiviteter,

D. der henviser til, at der er et alvorligt problem i sager med genstridige skyldnere, der ikke 
er særligt omhyggelige med at opfylde deres civilretlige forpligtelser, f.eks. personer, der 
har taget eller beholdt aktiver, de ikke er berettigede til, eller som har misligholdt deres 
kommercielle aftaler; der henviser til, at sådanne personer ofte placerer væsentlige 
aktiver hos forskellige enheder, stråmænd og truster, og at håndhævelse ikke kan 
gennemføres uden de nødvendige oplysninger; det er ofte nødvendigt at indhente sådanne 
oplysninger, uden at den genstridige skyldner får kendskab til det - idet skyldneren ofte 
vil kunne flytte aktiver til en anden jurisdiktion med kort varsel,

E. der henviser til, at der endvidere er visse suveræne stater, der ikke opfylder 
voldgiftskendelser eller afgørelser fra domstole i andre lande, hvilket har ført til, at der er 
opstået såkaldte "vulturefunds", som overtager den pågældende stats gæld for et meget 
begrænset beløb og derefter forsøger at tjene på fuldbyrdelsen; det ville være bedre og 
mere retfærdigt at give de oprindelige kreditorer mulighed for selv at opnå fyldestgørelse,

F. der henviser til, at der ikke er ret mange stater, der slet ikke har nogen aktiver uden for 
deres egne grænser, og hvis kreditor ikke kan gøre sig nogen forhåbninger om at opnå 
fuldbyrdelse i det pågældende land, er der kun mulighed for at opnå fyldestgørelse 
gennem domstole i udlandet, herunder domstolene i EU,

G. der henviser til, at alle fællesskabsforanstaltninger, hvorved der kan skaffes adgang til 
oplysninger, må overvejes på baggrund af denne type sager, hvor manglen på oplysninger 
skaber stor uretfærdighed; kreditor vil ikke kunne få fuldbyrdet en retsafgørelse, 
medmindre han har adgang til oplysninger om en genstridig skyldners aktiver, der kan 
benyttes til fuldbyrdelse af afgørelsen,

H. der henviser til, at dette problem i praksis ikke er begrænset til sager, hvor der allerede er 
afsagt en dom, der ikke er blevet opfyldt,  men også kan opstå, inden kreditorer gør deres 
krav gældende,

I. der henviser til, at det imidlertid er meget vigtigt, at de foranstaltninger, der foreslås, er 
forholdsmæssige, og at de ikke blot må kopiere det, der allerede kan opnås ved hjælp af 
eksisterende nationale foranstaltninger, og kun bør gælde for grænseoverskridende krav, 
idet enhver unødvendig harmonisering bør undgås,

J. der henviser til, at der er blevet udtrykt stor bekymring for, at visse af de ideer, der er 
fremsat i ovennævnte grønbog af 6. marts 2008, kan krænke grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til respekt for privatlivets fred (databeskyttelse), underminere 
proceduremæssige garantier og stride mod mange medlemsstaters forfatningsmæssige 
traditioner,

K. der henviser til, at de forslag, der fremsættes, skal være omkostningseffektive og skal 
integreres i andre af Fællesskabets politikområder for at undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde,
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1. er enig med Kommissionen i, at grænseoverskrivende inddrivelse af gæld gennem 
fuldbyrdelse af retsafgørelser er et stort problem for det indre marked, men mener ikke, at 
nogen af Kommissionens forslag vil bidrage til at løse det vanskeligste problem, nemlig 
problemet med genstridige skyldnere, der uden skrupler undlader at opfylde deres 
civilretlige forpligtelser og har midlerne til at gøre det;

Forslaget om at udarbejde en håndbog om national lovgivning og praksis vedrørende 
fuldbyrdelse

2. mener, at en sådan håndbog, som skal gøres tilgængelig på det europæiske retlige 
netværk, i bedste fald kan være nyttig som en generel vejledning om, hvad der er adgang 
til i andre jurisdiktioner;

3. er imidlertid af den opfattelse, at en sådan håndbog vil have en begrænset nytteværdi, 
være omstændelig og dyr at fremstille og ajourføre og ikke kan undgå at komme bagefter 
i forhold til lovændringer; den vil kun være til hjælp for personer, der ønsker at foretage 
deres egen fuldbyrdelse i et andet land, og i langt de fleste tilfælde vil kreditor være nødt 
til at søge rådgivning fra en advokat i den udenlandske jurisdiktion om, hvilke 
fuldbyrdelsesmetoder der er til rådighed;

4. er af den faste overbevisning, at det ville være mere omkostningseffektivt og til større 
hjælp for kreditorerne at indføre nationale oversigter over udenlandske advokater, der 
udøver deres rettigheder på det indre marked i henhold til direktiv 77/249/EØF1 og 
98/5/EF2 ;

Forøgelse af de oplysninger, der er til rådighed i offentlige registre, og forbedring af 
adgangen hertil

5. mener, at spørgsmålet om at en forbedret adgang til handelsregistre kan behandles inden 
for rammerne af e-justice-programmet, forudsat at retten til respekt for privatlivets fred, 
herunder databeskyttelse, beskyttes;

6. er meget betænkelig ved at give adgang til folkeregister og de sociale sikringsordningers 
og skattevæsenets registre;

7. hævder, at adgang til folkeregistre (i de lande, hvor der findes sådanne registre) måske 
kunne være nyttigt med henblik på at opspore sølle privatpersoner, der ikke betaler 
underholdsbidrag eller ydelserne på personlige lån, men at det ville være dyrt og 
uforholdsmæssigt og ikke ville gøre noget ved problemet med genstridige skyldnere, og 
at øget adgang til folkeregistre meget vel kunne blive misbrugt af journalister eller 
sælgere, der benytter sig af såkaldt "cold-calling";

                                               
1 Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af 
advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17).
2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse 
af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 
36).
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8. henviser til, at bedre adgang til de sociale sikringsordningers og skattevæsenets registre er 
blevet benyttet i bestemte jurisdiktioner med visse positive resultater, men at der kan 
opstå konflikter med reglerne om databeskyttelse og fortrolighed; påpeger, at en sådan 
foranstaltning vil kræve betydelige lovændringer i visse medlemsstater og vil vække 
mistro i den brede offentlighed, og at der desuden meget vel kan være juridiske 
problemer forbundet med at benytte oplysninger til et andet formål end det, de er blevet 
indhentet til;

9. bemærker endvidere, at selvangivelser og oplysninger fra de sociale sikringsordningers 
registre er fortrolige i mange medlemsstater, og at ideen om et register, med alle de risici 
der er for, at oplysninger havner i de forkerte hænder, ikke vil blive hilst velkommen i de 
pågældende lande og vil blive betragtet som misbrug af den udøvende magt;

10. fastholder, at forslaget ikke står i rimeligt forhold til formålet, kan føre til misbrug og kan 
indebære en krænkelse af retten til respekt for privatlivets fred;

11. understreger, at kreditorerne, når der er tale om genstridige skyldnere, under alle 
omstændigheder formentlig vil være nødt til at benytte sig af privatdetektiver, og at 
adgang til folkeregistre ikke vil være til stor hjælp;

Informationsudveksling mellem fuldbyrdelsesmyndighederne

12. mener, at ideen om et bedre samarbejde mellem de offentlige fuldbyrdelsesmyndigheder 
kan være værd at se nærmere på, men påpeger, at der ikke findes sådanne myndigheder i 
alle medlemsstaterne;

Skyldnererklæring

13. er af den opfattelse, at en skyldnererklæring godt kan bruges som led i proceduren for 
fuldbyrdelse af en dom, hvis den kan understøttes af sanktioner i henhold til den nationale 
lovgivning;

14. mener ikke, at der er behov for fællesskabsforanstaltninger på dette område, selvom 
Fællesskabet kunne opfordre de medlemsstater, som ikke har bestemmelser om 
skyldnererklæringer, til at fastsætte effektive instrumenter af denne art i deres lovgivning;

Indførelse af en EU-erklæring om aktiver

15. opfordrer indtrængende til, at en EU-erklæring om aktiver skal være et supplement til, og 
ikke en erstatning for, gældende nationale instrumenter;

16. er fortaler for, at de oplysninger om aktiver, der skal fremgå af en sådan erklæring, ikke 
bør være begrænset til aktiver, der findes i Den Europæiske Union, men bør udvides til at 
omfatte aktiver i hele verden; 

Andre retsmidler
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17. påpeger, at de enkelte medlemsstater ifølge Bruxelles I-forordningen1 har deres egne 
foreløbige retsmidler, som er udformet i og reguleret af deres nationale love, og at nævnte 
forordning ikke foreskriver en pligt til gensidig anerkendelse og håndhævelse af ensidige 
retsafgørelser, hvorimod den modtagende ret eksekverer retsafgørelser, der fastslår 
retsstillingen mellem to parter, således at retten med de for den til rådighed stående 
midler giver dem en så vidt mulig tilsvarende retskraft;

18. bemærker, at foreløbige retsmidler omfatter: i) kendelser, hvorefter der skal gives 
oplysninger om de aktiver, hvori der kan søges fyldestgørelse på grundlag af en dom og 
ii) kendelser, der skal sikre aktivet forud for fuldbyrdelsen og iii) kan også tage form af 
en foreløbig kendelse om betaling, som sikrer kreditor omgående betaling, mens udfaldet 
af den underliggende tvist afventes;

19. mener, at forsinket retfærdighed i småsager, navnlig i sager hvor sagsomkostningerne 
ellers ville være prohibitive, er ensbetydende med manglende retfærdighed, og at det i 
større sager kan være manglende oplysninger om aktiver, der kan vise sig at være den 
største forhindring;  finder derfor, at anvendelsen af foreløbige retsmidler kan være en 
god løsning i begge sagstyper; 

20. foreslår, at ideen om indførelse af en form for foreløbigt fællesskabsretsmiddel som 
supplement til de nationale domstoles retsmidler, nøje bør overvejes; finder, at et sådant 
retsmiddel kunne have form af en enkel, fleksibel procedure, som kunne have gyldighed i 
hele EU, hvorved forsinkelser og unødige omkostninger kunne undgås; er af den 
opfattelse, at et sådant retsmiddel også ville være effektivt og retfærdigt over for ikke-
parter;

21. foreslår, at en sådan foranstaltning også bør finde anvendelse på voldgiftskrav, og at der 
også bør tages hensyn hertil i forbindelse med den kommende revision af Bruxelles I-
forordningen;

o

o o

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1;
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BEGRUNDELSE

Der er en risiko for, at vanskelighederne ved grænseoverskridende inddrivelse af gæld kan 
udgøre en hindring for den frie bevægelighed for betalingspåbud inden for Den Europæiske 
Union og dermed for et velfungerende indre marked. Betalingsforsinkelser og manglende 
betaling skader såvel virksomhedernes som forbrugernes interesser. Det er navnlig tilfældet, 
når kreditor og fuldbyrdelsesmyndigheder ikke har oplysninger om skyldnerens opholdssteder 
eller aktiver.  

Genstridige kreditorer kan være et problem overalt i Den Europæiske Union navnlig for små 
virksomheder, som ikke er i besiddelse af så store ressourcer (forbindelse med specialiserede 
jurister, inkassoafdelinger). Problemet kan løses, når skyldneren har aktiver inden for 
Unionen, og det er muligt at finde frem til dem og at anlægge søgsmål. Det er tvivlsomt om 
Kommissionens forslag, der er af begrænset rækkevidde, vil kunne forbedre situationen 
væsentligt.

Hvad angår indholdet af Grønbogen, foreslår Kommissionen, at der udarbejdes en håndbog 
om national lovgivning og praksis vedrørende fuldbyrdelse, som skal gøres tilgængelig på 
webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk.

For det andet har Kommissionen rejst spørgsmålet om muligheden for at lade 
handelsregistrene indeholde flere oplysninger og at øge adgangen hertil.  

Dette kunne behandles i forbindelse med forslagene om det europæiske e-justice, som 
Parlamentet allerede har afgivet udtalelse om. 

For det tredje fremføres den tanke, at der kan gives øget adgang til folkeregistre.  

For det fjerde rejses der i Grønbogen spørgsmål om, hvorvidt fuldbyrdelsesmyndighederne i 
videre omfang bør have adgang til de sociale sikringsordningers og skattevæsenets registre. 
Dette har været anvendt med et vist held i nogle jurisdiktioner, men det kan være i strid med 
reglerne om databeskyttelse og fortrolighed. 

Kommissionen foreslår for det femte, at samarbejdet mellem de offentlige 
fuldbyrdelsesmyndigheder kunne forbedres.

For det sjette fremføres ideen om indførelsen af en "EU-erklæring om aktiver", som ville 
forpligte skyldneren til at oplyse om alle aktiver i det europæiske retsområde, og som 
eventuelt kunne understøttes af sanktioner. 

Ordførerens reaktion på Kommissionens anmodning om at tage andre foranstaltninger under 
overvejelse er som følger:

Ordføreren mener, at kreditorerne kunne have fordel af, at der blev indført en enkel, fleksibel 
procedure, der i hele EU kunne anvendes til opnåelse af et foreløbigt retsmiddel i form af 1) 
en kendelse, hvorefter der skal meddeles oplysninger om de aktiver, hvori der kan søges 
fyldestgørelse på grundlag af en dom;  2)  kendelser, der skal sikre aktivet forud for 
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fuldbyrdelsen. Sådanne foranstaltninger kan også have form af en foreløbig kendelse om 
betaling, som sikrer kreditor en umiddelbar betaling, mens udfaldet af den underliggende tvist 
afventes. 

Hvis udvalget mener, at dette kunne være en mulighed, der var værd at undersøge, foreslår 
ordføreren, at der foretages en undersøgelse af foreløbige retsmidler i EU, som kunne 
inddrage følgende: 

1) Hvordan de nuværende nationale systemer fungerer i praksis: Undersøgelsen kunne 
begrænses til et "common-law"-land og et repræsentativt udsnit af "civil law"-lande, herunder 
mindst et fra den østeuropæiske retsorden. 

2) Hvilke forbedringer af de gældende ordninger, som med rette kunne overvejes. Til det 
formål bør man ved undersøgelsen være parat til at se på de ordninger, der findes såvel i som 
uden for EU. 

3) Områder hvor et yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne kunne være fordelagtigt. I 
undersøgelsen kunne man for eksempel påpege de huller, der er i adgangen til foreløbige 
retsmidler i de forskellige retsordener, sammenligne udgifter og effektivitet, og hvorvidt 
retsstillingen med fordel kunne forbedres.

4) Hvordan foreløbige retsmidler kan integreres inden for bankverdenen. Bankerne er ofte 
involveret i den underliggende tvist uden at være part i denne og en ordning med foreløbige 
retsmidler kunne udformes, således at den passer ind i den måde, hvorpå bankerne fungerer. 

5)Mulige konsekvenser af bestemmelser om databeskyttelse, lovgivningsmæssige krav og 
fortrolighed. Kan frigivelsen af oplysninger f.eks. give lovgivningsmæssige problemer for 
ikke-parter i en anden medlemsstat?

6) Retfærdighed over for ikke-parter (så som dem, der i besiddelse af aktiver eller 
oplysninger), som ikke er part i den underliggende tvist, men som kan blive påvirket af et 
foreløbigt retsmiddel. (Kunne disse f.eks. blive udsat for krav om efterkommelse af 
kendelsen?)

7) Hvilken fællesskabsordning kunne antages at være acceptabel for medlemsstaterne?
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