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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar
(2008/2233(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 65 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 6 mars 2008 om effektiv verkställighet 
av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar (KOM(2008)0128),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 24 oktober 2006 om effektivare 
verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel 
(KOM(2006)0618) och sin resolution av den 25 oktober 2007 om denna1,

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till 
kommissionen om e-juridik2,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 3 december 2008,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av 
den 22 september 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2009), och av följande skäl:

A. Försenade eller uteblivna betalningar på skulder äventyrar såväl företagens som 
konsumenternas intressen, i synnerhet om borgenären och de verkställande 
myndigheterna inte vet var gäldenären befinner sig eller saknar uppgifter om hans eller 
hennes tillgångar. Detta problem tillspetsas av det aktuella ekonomiska läget, där 
penningflödena är avgörande för företagens överlevnad.

B. Svårigheterna med indrivning av skulder över gränserna kan lägga allvarliga hinder i 
vägen för den fria rörligheten för betalningsförelägganden inom EU och försvåra 
tillgången till rättslig prövning, och om domstolsavgöranden inte kan verkställas urholkas 
rättssamhället och normerna för affärsmoralen löses upp.

                                               
1 EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 655.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0637.
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C. För att tala klarspråk är besvärliga gäldenärer ett stort problem, som förvärras om 
borgenären finns i ett annat land. Det gäller särskilt småföretag som inte har 
specialiserade jurister eller egna avdelningar för skuldindrivning till sitt förfogande och 
ofta hamnar i den olyckliga belägenheten att de måste avdela personal, knappa 
ekonomiska resurser och framför allt tid till problemet, resurser som kunde ha använts till 
mer produktiv verksamhet.

D. Det finns ett allvarligt problem med besvärliga gäldenärer som är helt skrupelfria när det 
gäller deras samhälleliga plikter, till exempel personer som har tagit eller behållit 
tillgångar som de inte har rätt till eller som har brustit i sina kommersiella avtal. Sådana 
personer har ofta ansenliga tillgångar förvaltade i olika bolag, värdepappersfonder och 
portföljer, och verkställighet kan inte ske utan nödvändig information. Denna information 
behöver ofta skaffas utan att de besvärliga gäldenärerna förvarnas, så att de inte med kort 
varsel hinner föra över sina tillgångar till ett annat jurisdiktionsområde.

E. Vissa suveräna stater är kända för att inte respektera skiljedomar eller domar från 
domstolar i andra stater, med följd att så kallade gamfonder har dykt upp. Dessa fonder 
köper upp utlandsskulder till ett kraftigt reducerat pris och försöker sedan göra en vinst 
genom att driva in skulden. Det vore bättre och mer rättvist om den ursprungliga 
borgenären fick möjlighet att själv kräva ersättning för sin fordran.

F. Det finns få stater som över huvud taget inte har några utlandstillgångar, och om 
borgenären inte ser någon möjlighet att få domen verkställd i den berörda staten är 
domstolar utomlands, inklusive EU, den enda utvägen för en effektiv prövning.

G. Alla slags gemenskapsåtgärder för att göra information tillgänglig måste övervägas 
i samband med denna typ av fall, där brist på information leder till allvarliga orättvisor. 
Borgenärer kommer bara att kunna få domar verkställda om de förfogar över information 
om vilka tillgångar hos de besvärliga gäldenärerna som kan beslagtas.

H. I praktiken är detta problem inte begränsat till fall där en redan fälld dom inte har åtlytts 
utan kan också uppstå innan en kärande har framställt sina anspråk.

I. Det är emellertid av helt avgörande betydelse att alla åtgärder som föreslås är 
proportionerliga. Vidare bör de inte bara överlappa sådant som redan kan uppnås genom 
befintliga nationella åtgärder. De bör också vara begränsade till gränsöverskridande 
anspråk, och onödig och olämplig harmonisering bör undvikas.

J. Det har yppats stora farhågor om att vissa av tankarna i den ovannämnda grönboken från 
den 6 mars 2008 skulle kunna kränka grundläggande rättigheter, bland annat rätten till 
personlig integritet (dataskydd), urholka rättssäkerhetsgarantier och gå stick i stäv med de 
konstitutionella traditionerna i många medlemsstater.

K. Alla förslag som läggs fram måste vara kostnadseffektiva och integreras med övriga delar 
av gemenskapens politik, så att onödigt dubbelarbete undviks.

1. Europaparlamentet är ense med kommissionen om att gränsöverskridande 
skuldindrivning genom verkställighet av domstolsavgöranden vållar stora problem på den 
inre marknaden, men ingen av de lösningar som förs fram av kommissionen kommer att 
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åtgärda det allvarligaste problemet, nämligen besvärliga gäldenärer som inte bryr sig om 
att uppfylla sina samhälleliga plikter och har medlen att smita från dem.

Förslaget om att utarbeta en handbok över nationella bestämmelser och förfaranden på 
verkställighetsområdet

2. Europaparlamentet anser att en sådan handbok, som görs tillgänglig på webbplatsen för 
det europeiska rättsliga nätverket, i bästa fall skulle kunna vara till nytta som en allmän 
handledning över vad som finns tillgängligt i andra jurisdiktioner.

3. Handboken kommer dock att bli av begränsad användbarhet samt mödosam och kostsam 
att ta fram och uppdatera. Den kommer ofrånkomligen att släpa efter i förhållande till 
förändringar i lagstiftningen och kommer att vara användbar enbart för personer som vill 
sköta sin egen indrivning i ett annat land. Europaparlamentet framhåller att borgenären i 
det största flertalet fall kommer att bli tvungen att rådfråga en advokat i den utländska 
jurisdiktionen om vilka indrivningsmedel som kan finnas tillgängliga.

4. Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att nationella register över utländska 
advokater som utövar sina rättigheter på den inre marknaden enligt direktiven 
77/249/EEG1 och 98/5/EG2 skulle bli mer kostnadseffektiva och till större hjälp för 
borgenärerna.

Utvidga den tillgängliga informationen i och förbättra tillgången till offentliga register

5. Europaparlamentet anser att den förbättrade tillgången till handelsregister kan hanteras 
inom ramen för e-juridikprogrammet, förutsatt att rätten till personlig integritet (inklusive 
dataskydd) garanteras.

6. Europaparlamentet hyser ytterst allvarliga betänkligheter i fråga om att ge utökad tillgång 
till folkbokförings-, socialförsäkrings- och skatteregister.

7. Även om ökad tillgång till folkbokföringsregister (där sådana finns att tillgå) skulle 
kunna användas för att spåra otursamma privatpersoner som inte sköter sina 
underhållsbetalningar eller avbetalningar på privatlån skulle det bli en kostsam och 
oproportionerlig åtgärd, och problemet med besvärliga gäldenärer skulle heller inte lösas. 
Europaparlamentet befarar också att ökad tillgång till folkbokföringsregister kan komma 
att missbrukas av journalister eller telefonförsäljare som ringer upp oombedda.

8. Bättre tillgång till socialförsäkrings- och skatteregister har använts inom vissa 
jurisdiktioner med viss framgång men kan komma i konflikt med reglerna om dataskydd 
och sekretess. Europaparlamentet påpekar att en sådan åtgärd skulle göra det nödvändigt 
med stora förändringar i lagstiftningen i vissa medlemsstater och därför skulle mötas med 

                                               
1 Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av 
friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande 
utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, 
s. 36).
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misstänksamhet från allmänhetens sida. Vidare kan det mycket väl tillstöta rättsliga 
komplikationer om man ska använda uppgifter i ett annat syfte än det som de 
ursprungligen samlades in för.

9. Skattedeklarationer och socialförsäkringsuppgifter är sekretessbelagda i många 
medlemsstater, och Europaparlamentet framhåller att tanken på ett register – med den 
därmed förknippade risken att uppgifter kommer på villovägar – inte skulle tas emot 
välvilligt i dessa medlemsstater utan skulle ses som ett överskridande av den 
verkställande maktens befogenheter.

10. Europaparlamentet vidhåller att förslaget inte står i proportion till det mål som 
eftersträvas. Det skulle kunna leda till missbruk och kan utgöra en kränkning av rätten till 
personlig integritet.

11. När det gäller besvärliga gäldenärer kommer borgenärerna förmodligen hur som helst att 
bli tvungna att vända sig till undersökningskonsulter, och Europaparlamentet betonar att 
tillgång till offentliga register då ändå inte skulle vara till mycket hjälp.

Utbyte av information mellan verkställande myndigheter

12. Europaparlamentet menar att idén om ett förbättrat samarbete mellan offentliga 
verkställande myndigheter kan vara värd att utreda vidare men påpekar samtidigt att 
sådana myndigheter inte finns i alla medlemsstater.

Deklaration från gäldenären

13. Europaparlamentet anser att en deklaration från gäldenären med fördel skulle kunna 
utgöra en del av förfarandet för verkställighet av domar i de fall där deklarationen åtföljs 
av sanktionsmöjligheter i den nationella lagstiftningen.

14. Europaparlamentet anser inte att det finns något behov av gemenskapsåtgärder på detta 
område, även om gemenskapen kan uppmuntra medlemsstater som inte ger möjlighet till 
deklarationer från gäldenären att föreskriva effektiva verktyg av detta slag i sin 
lagstiftning.

Införande av en europeisk tillgångsdeklaration

15. Europaparlamentet begär att en eventuell europeisk tillgångsdeklaration läggs till utöver 
befintliga nationella verktyg, i stället för att ersätta dem.

16. Europaparlamentet anser att de tillgångar som ska redovisas i en sådan deklaration inte 
bör begränsas till dem som finns inom EU utan utvidgas till tillgångar i hela världen.
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Andra åtgärder

17. Europaparlamentet påpekar att varje medlemsstat enligt Bryssel I-förordningen1 har sina 
egna provisoriska åtgärder, som utformats och styrts av den nationella lagstiftningen. 
Ensidiga förelägganden (ex parte) är inte föremål för ömsedigt erkännande och 
verkställighet enligt den förordningen, medan förelägganden mellan parterna 
(inter partes) verkställs av en mottagande domstol med hjälp av närmast motsvarande 
ersättning som är tillgänglig från den domstolen.

18. Europaparlamentet konstaterar att de provisoriska åtgärderna omfattar i) förelägganden 
om utlämnande av uppgifter om tillgångar som kan bli föremål för åtgärder för 
verkställighet av en dom, ii) förelägganden om frysning av tillgångar i avvaktan på 
verkställighet samt iii) interimistiska betalningsförelägganden, där borgenären tillerkänns 
omedelbar betalning i avvaktan på en lösning av den bakomliggande tvisten.

19. I mindre omfattande mål, särskilt sådana där rättskostnaderna annars skulle bli för höga, 
anser Europaparlamentet att ”försenad rättvisa är förnekad rättvisa”. När det gäller större 
mål kan i stället bristen på information om tillgångar visa sig vara det största hindret. 
Därför kan provisoriska åtgärder utgöra en smidig lösning i båda fallen.

20. Man bör allvarligt överväga att införa en provisorisk åtgärd av något slag på 
gemenskapsnivå, utöver de åtgärder som kan vidtas av nationella domstolar. Denna 
åtgärd skulle kunna utformas som ett enkelt, flexibelt förfarande som får effekt i hela EU, 
så att man undviker förseningar och onödiga utgifter. Europaparlamentet anser att en 
sådan lösning även skulle vara effektiv och rättvis för icke-parter.

21. Europaparlamentet föreslår att en sådan åtgärd även ska gälla krav på skiljedomar. 
Åtgärden skulle också kunna tas i beaktande i samband med den kommande översynen av 
Bryssel I-förordningen.

o

o o

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).
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MOTIVERING

Den bakomliggande orsaken till kommissionens samrådsdokument är oron att de problem 
som uppstår i samband med skuldindrivning från gäldenärer i andra länder kan hämma den 
fria rörligheten för betalningsförelägganden inom EU och lägga hinder i vägen för en väl 
fungerande inre marknad. ”Försenade eller uteblivna betalningar skadar företags och 
konsumenters intressen i lika mån. Detta gäller särskilt om borgenären och de verkställande 
myndigheterna saknar uppgifter om var gäldenären eller dennes tillgångar finns.”  

Besvärliga gäldenärer kan vara ett stort problem i hela EU, särskilt för småföretag som inte 
har omfattande resurser till sitt förfogande (avtal med specialiserade jurister, avdelningar för 
skuldindrivning). Problemet kan bara lösas om gäldenären har tillgångar i EU som kan spåras 
och man kan vidta rättsliga åtgärder. Det är dock tveksamt om kommissionens förslag, som är 
av begränsad omfattning, skulle kunna få någon större rätsida på situationen.

I sin grönbok föreslår kommissionen att en handbok över nationella bestämmelser och 
förfaranden på verkställighetsområdet ska utarbetas. Denna handbok skulle finnas tillgänglig 
på webbplatsen för det europeiska rättsliga nätverket.

För det andra ställer kommissionen frågan om det är möjligt att utvidga den tillgängliga 
informationen i och förbättra tillgången till handelsregister.  

Detta kan behandlas i samband med förslagen till en europeisk e-juridik, som parlamentet 
redan har gett sina synpunkter på.

För det tredje för kommissionen fram idén om att öka tillgången till folkbokföringsregister.  

För det fjärde undrar kommissionen om verkställande myndigheter bör få bättre tillgång till 
socialförsäkrings- och skatteregister. Detta har använts inom vissa jurisdiktioner med viss 
framgång, men det finns potentiella intressekonflikter med reglerna om dataskydd och 
sekretess. 

För det femte föreslår kommissionen att samarbetet mellan offentliga verkställande 
myndigheter förbättras.

För det sjätte framkastas idén att införa en ”europeisk tillgångsdeklaration”, där gäldenärer 
skulle åläggas att redogöra för samtliga tillgångar inom det europeiska rättsliga området, 
eventuellt åtföljt av sanktionsmöjligheter. 

Slutligen vill föredraganden besvara kommissionens förfrågan om andra möjliga åtgärder på 
följande sätt:
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Borgenärerna skulle kunna dra nytta av ett enkelt, flexibelt förfarande med effekt i hela EU 
för att få till stånd provisoriska åtgärder i form av 1) ett föreläggande om utlämnande av 
uppgifter om tillgångar som kan bli föremål för åtgärder för verkställighet av en dom eller 
2) ett föreläggande om frysning av tillgångar i avvaktan på verkställighet. Dessa åtgärder 
skulle också kunna ta formen av ett interimistiskt betalningsföreläggande, där borgenären 
tillerkänns omedelbar betalning i avvaktan på en lösning av den bakomliggande tvisten. 

Om utskottet anser detta vara värt att utreda vidare föreslår föredraganden att man genomför 
en undersökning av provisoriska åtgärder i EU, där följande beaktas: 

1. Hur de nuvarande nationella systemen fungerar i praktiken. Undersökningen skulle kunna 
begränsas till ett land med sedvanerätt och ett representativt urval länder med civilrätt, så 
att minst ett östeuropeiskt system inkluderas. 

2. Förbättringar av de befintliga systemen som med fördel skulle kunna tas under 
övervägande. För detta ändamål bör man i undersökningen titta på system både inom och 
utanför EU. 

3. Områden där ytterligare samarbete mellan medlemsstater skulle kunna vara till nytta. 
Exempelvis bör man i undersökningen kartlägga brister när det gäller tillgängligheten för 
provisoriska åtgärder i systemen, jämföra utgifter och effektivitet samt avgöra om det 
finns utrymme för förbättringar.

4. Hur provisoriska förelägganden kan integreras i bankernas arbetssätt. Bankerna är ofta 
inblandade som icke-parter i den bakomliggande tvisten, och ett system för provisoriska 
förelägganden bör utformas så att det passar bankernas arbetssätt. 

5. Eventuella följder för dataskyddsregler, lagstiftningskrav och sekretess. Skulle 
exempelvis ett utlämnande av uppgifter kunna orsaka lagstiftningsproblem för en icke-
part i en annan medlemsstat?

6. Rättvisa gentemot icke-parter (till exempel sådana som förfogar över tillgångar eller 
uppgifter) som inte är parter i den bakomliggande tvisten men som kan påverkas av ett 
provisoriskt föreläggande. (Skulle någon exempelvis kunna utsättas för anspråk som 
uppstår i samband med fullgörandet av föreläggandet?)

7. Vilket slags gemenskapssystem skulle kunna godtas av medlemsstaterna?
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