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Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, 12. januar 2015

handels- og familieretlige område, der er omfattet af
det danske retsforbehold

Finansrådet har med e-mail af 18. december 2014 modtaget materiale til
“Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretli- Kontakt Peter Bjørnø Jørgensen

ge område, der er omfattet af det danske retsforbehold”, med anmodning Direkte +45 3370 1190

om bemærkninger senest den 12. januar 2015. pbj@»’inansraadet.dk

Finansrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger. Henset til at Journalnr. 331/09

høringsfristen har ligget over en række helligdage, har Finansrådet alene Dok. nr. 532547-v3

afgivet generelle bemærkninger for så vidt angår pkt. 2-5 nedenfor.

Finansrådet har kommenteret på følgende retsakter:

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 655/2014/EU af 15. maj
2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring
af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende
gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område.

2. Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (kon
kursforordningen).

3. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april
2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for
ubestridte krav.

4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12.
december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedu
re.

5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli
2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure.



Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 655/2014/EU at 15.
maj 2014 om indførelse at en procedure for en europæisk kendelse
til sikring at bankindeståender med henblik på at lette grænseover
skridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område

Generelle bemærkninger Journalnr. 331/09
Dok. nr. 532547-v3

Indledningsvis skal Finansrådet bemærke, at Finansrådet ikke finder, at der
i Danmark er behov for en ordning som den i forordningen anførte. De eksi
sterende retsmidler vurderes at være tilstrækkelige, hvorfor Finansrådet
foreslår, at forordningen fravælges.

Det skal herudover bemærkes, at forslaget medfører en række overordnede
juridiske problemstillinger.

For det første finder Finansrådet, at forslaget rejser et helt overordnet og
væsentligt problem i forhold til bankernes tavshedspligt, jf. lov om finansiel
virksomhed § 117.

Desuden finder Finansrådet, at der i forslaget er en skæv balance mellem
sagsøgers muligheder og sagsøgtes rettigheder, idet forslaget klart favorise
rer førstnævnte. Det fremgår blandt andet af artiklerne 7, 11 og 28, at be
tingelserne for opnåelse af en kontosikringskendelse er forholdsvis lempeli
ge, og at sagsøgte ikke høres i processen — hvilket medfører, at risikoen for
misbrug og chikane er forestående.

Herudover vil forslaget medføre, at både myndigheder og banksektoren på
lægges en række administrative byrder, hvilket der ikke findes grundlag for,
især henset til forslagets mere privatretlige formål. Et eksempel på dette er
artikel 14, ifølge hvilken sagsøger kan anmode myndigheden i fuldbyrdel
sesstaten om at indhente de nødvendige oplysninger hos bankerne, hvis
sagsøger ikke selv råder over oplysningerne.

I forlængelse heraf bemærkes det, at Finansrådet finder ordningens be
stemmelser i artikel 43 om godtgørelse af bankernes udgifter for de admini
strative byrder for meget problematisk. Da bankernes mulighed for godtgø
relse afhænger af, om bankerne har ret til godtgørelse for udgifter i forbin
delse med tilsvarende ordninger efter national ret, vil forslaget medføre en
uensartet praksis på tværs af medlemsstaterne og dermed en skævvridning
af det indre marked. Det bør være muligt for bankerne i alle medlemsstater
at få godtgjort udgifterne uden skelen til eksisterende tilsvarende nationale
ordninger.

Endelig skal det bemærkes, at forslagets grænseflader til eksisterende lov
givning, eksempelvis konkurslovgivningens regler om omstødelse, ikke
umiddelbart ses afklaret, ligesom der også mangler afklaring af bankernes
modregningsadgang.



Konkrete bemærkninger

Artikel 7 — Betingelser for udstedelse af en kontosikringskendelse
Betingelserne for udstedelse af en kontosikringskendelse er relativt lempeli
ge for så vidt angår, hvor og mod hvem kontosikringskendelsen kan rettes.
Bestemmelsen opstiller således ingen nærmere kvalificerende krav for, mod Journalnr. 331/09

hvilken medlemsstat eller hvilke konti en sagsøger kan rette sit krav. Det er Dok. nr. 532547-v3

således nok, at sagsøger alene sandsynliggør, at sagsøger vil få medhold i
realiteten i sit krav mod debitor. Kontosikringskendelse kan endvidere ud
stedes for ikke-forfaldne krav.

Artikel 11. — Ikke-kontradiktorisk procedure
Det fremgår af bestemmelsen, at sagsøger som udgangspunkt ikke under-
rettes om anmodningen og heller ikke høres forud for udstedelsen af konto
sikringskendelsen. Uanset at der kan være en vis ræson i, at ordningen
henset til sit formål er nødt til at indebære et overraskelseselement, bør det
overvejes at søge en alternativ løsning, der på samme måde tilgodeser sag
søgers interesse, dog uden at kompromittere sagsøgtes rettigheder i lige så
høj grad.

Artikel 17 — Anmodning om indhentelse af kontooplysninger
Det fremgår af bestemmelsen, at en sagsøger, der ikke råder over alle de
nødvendige kontooplysninger, kan anmode den kompetente myndighed i
fuldbyrdelsesstaten om at indhente de nødvendige oplysninger på sine veg
ne.

Det fremgår videre af artikel 17, stk. 5, at medlemsstaterne kan vælge mel
lem to metoder til at indhente disse oplysninger, enten ved (a) at pålægge
alle banker på medlemsstatens område pligt til at oplyse, om sagsøgte har
en konto hos dem, eller (b) at anvende oplysningerne fra offentlige myndig
heder, som måtte besidde oplysningerne.

Det bør i relation til anvendelsen af metode Ca) afklares, om danske banker
kan udlevere oplysninger om deres kunder, jf. lov om finansiel virksomhed

§ 117, medmindre der er truffet afgørelse om edition.

Idet bankerne allerede i dag foretager en række indberetninger til SKAT —

indberetninger som formentlig vil kunne bruges til identifikation af både
bank og egnede konti — skal Finansrådet opfordre til, at metode (b) finder
anvendelse, såfremt Danmark på et tidspunkt tilvælger forordningen.

Det er Finansrådets holdning, at persondata, som indhentes at den kompe
tente myndighed på baggrund af artikel 17, af beskyttelseshensyn ikke bør
videregives til kreditor.

Artikel 24 — Gennemførelse at kontosikringskendelsen
Det fremgår af stk. 1, at en bank, der er adressat for en kontosikringsken
delse, straks efter modtagelsen skal gennemføre denne. Dette kan medføre
en række praktiske problemer, idet det for at opfylde kravet kan være nød-



vendigt for bankerne øjeblikkeligt at spærre samtlige af kundens konti for at
sikre, at det beløb, der fremgår af kendelsen, er til stede. Dette gælder bå
de i den situation, hvor der er anført specifikke konti, men hvor der ikke er
dækning på de pågældende konti, og i den situation hvor sagsøger ikke har
anført sagsøgtes konti.

)ournalnr. 331109

I sammenhæng hermed fremgår det endvidere af stk. 5, at alle midler, der Dok. nr. 532547-v3

overstiger det i kontosikringskendelsen angivne beløb, skal stå til rådighed
for sagsøgte. I praksis kan det være vanskeligt at håndtere en sådan delvis
spærring. Bankerne bør derfor sikres hjemmel til at oprette en sikringskonto
eller lignende, hvortil det af kendelsen omfattede beløb overføres.

Artikel 31 — Beløb, der er undtaget fra sikring
Såfremt Danmark på et tidspunkt tilvælger forordningen, bør det overvejes,
hvorledes trangsbeneficiet skal håndteres. Det bør ikke være bankerne, der
skal tage stilling til, om betingelserne i retsplejelovens § 509 er opfyldt, og
hvilket beløb der i givet fald kan frigives.

Artikel 43 — Udgifter afholdt af bankerne
Det fremgår af artikel 43, stk. 1, at en bank kun har ret til at opkræve beta
ling eller godtgørelse af udgifter til gennemførelsen af kontosikringskendel
sen eller en kendelse i henhold til artikel 14, stk. 5, litra a), hvis banken har
ret til at opkræve en sådan betaling eller godtgørelse i forbindelse med ken
delser, der udstedes i henhold til national lovgivning, med tilsvarende virk
ning.

Bestemmelsen kan medføre en uensartet praksis medlemsstaterne imellem
og således en uhensigtsmæssig konkurrencesituation og dermed en skæv-
vridning af det indre marked.

Henset til at formålet med en kontosikringskendelse som udgangspunkt er
privatretligt, findes der ikke umiddelbart at være grundlag for at pålægge
bankerne udgifterne til gennemførelse at kendelsen. Det bør derfor sikres,
at bankerne har mulighed for at få alle omkostninger til gennemførelse af en
kontosikring dækket af en af sagens parter. Dette synspunkt understøttes i
øvrigt både af Europa-Parlamentets svar på EU-Kommissionens grønbog fra
2007 samt Europa-Parlamentets efterfølgende rapDortt.

Finansrådet skal desuden gøre opmærksom på, at der også vil være udgifter
for bankerne forbundet med de opgaver, der skal udføres allerede inden
selve kontosikringen, herunder eksempelvis identifikation og indberetning af
konti til den kompetente myndighed. Finansrådet lægger til grund, at så
danne omkostninger er omfattet af formuleringen i artikel 43, stk. 1, af
hvilken det fremgår, at banken kan opnå godtgørelse eller betaling fra debi
tor eller kreditor for ‘udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af en

Report of 14/4/2011 (2009/2169(LNI)) with recommendations to the commission on

proposed interim measures for freezing and disciosure of debtor’s assets in cross

border cases.



kontosikringskendelse”, da de nævnte skridt er en nødvendig del af at gen
nemføre kendelsen.

Bestemmelsen tager dog ikke umiddelbart højde for den situation, hvor
banken på grund af en kontosikringskendelse undersøger, om sagsøgte er
kunde i banken, og hvor banken afkræfter dette. Finansrådet skal under- ~ 331/09

strege, at bestemmelsen også bør tage stilling til den situation, således at Dok. nr. 532547-v3

bankerne også kan få omkostninger til sådanne undersøgelser dækket.

Såfremt Danmark på et tidspunkt måtte tilvælge forordningen, skal Finans
rådet bemærke følgende:

Det er Finansrådets vurdering, at brugen af kontosikringskendelser kan på
føre bankerne betydelige omkostninger, både for så vidt angår selve konto
sikringen, men også i forbindelse med den identifikation der går forud for
kontosikringen.

For så vidt angår bankernes udgifter i forbindelse med gennemførelsen af
kontosikringskendelsen lægger Finansrådet til grund, at bankerne i Dan
mark vil have ret til at opkræve betaling for eller godtgørelse af udgifterne
hos sagsøgte, hvis dette følger af bankens almindelige prispolitik eller ban
kens generelle prisvilkår. Finansrådet finder, at en kontosikringskendelse
umiddelbart kan sammenlignes med arrest og til dels udlæg.

Bankerne har i dag ret til hos kontohaveren at opkræve betaling for både
udlæg og arrest, hvilket oftest kan læses i enten bankernes prispolitik
og/eller bankernes generelle prisvilkår. Endvidere findes der retspraksis for,
at den af bankerne opkrævede betaling for udlæg kan fratrækkes i det be
løb, der afregnes til udlægshaver, hvis det udlagte beløb er større end kon
toens saldo.

For så vidt angår bankernes udgifter i forbindelse en anmodning om ind
hentning af kontooplysninger i henhold til artikel 14 lægger Finansrådet til
grund, at bankerne i Danmark vil have ret til at opkræve betaling for eller
godtgørelse af eventuelle udgifter. Finansrådet finder, at en sådan indhent
ning af kontooplysninger umiddelbart kan sammenlignes med et editionspå
læg til tredjemand, jf. retsplejelovens § 299, som sammenholdt med rets
plejelovens § 300, stk. 3, giver mulighed for at få godtgjort omkostninger
ne.



Rådets forordning (EF) nr. 1346/ 2000 at 29. maj 2000 om konkurs
(konkurstorordningen). Det bemærkes særligt om konkursforord
ningen, at den reviderede forordning forventes vedtaget primo 2015

Generelle bemærkninger
Journalnr. 331/09

Konkursforordningen omhandler konkursbehandling mv. i tilfælde, hvor Dok. nr. 532547-v3

skyldnerens aktiver befinder sig i flere EU-medlemsstater. Forordningen in
deholder således bestemmelser om kompetence, lovvalg og gensidig aner
kendelse af retsafgørelser om konkurs, samtidig med at den bidrager til en
koordinering af de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med en
insolvent skyldners aktiver.

Konsekvensen af, at konkursforordningen ikke gælder i Danmark, er, at
Danmark står uden for EU-samarbejdet om gensidig anerkendelse af kon
kurser. Bortset fra i forhold til Sverige og Finland, hvor den nordiske kon
kurskonvention finder anvendelse, betyder det, at spørgsmålet om virknin
gerne af en dansk konkurs i de øvrige EU-medlemsstater afgøres efter den
pågældende stats egen lovgivning. Spørgsmålet om virkningerne i Danmark
af en konkurs i en anden EU-medlemsstat, bortset fra Sverige og Finland,
afgøres tilsvarende efter dansk ret.

Det er Finansrådets vurdering, at et tilvalg af konkursforordningen vil lette
konkurser, hvor en fallent har aktiver i flere forskellige lande og dermed
også medvirke til en omkostningsbesparelse og hurtig afvikling af sådanne
konkursboer.

Flere af de beskrevne inddrivelses- og tvangsfuldbyrdelsesinstrumenter er
meget interessante som en følge af, at flere og flere i fremtiden formentlig
vil tage ophold i andre europæiske lande. Virkningen af de beskrevne ind
drivelses- og tvangsfuldbyrdelsesinstrumenter i Danmark vil kræve en mere
dybdegående analyse, end det har været muligt at foretage inden for hø
ringsfristen.



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 at 21.
april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdoku
ment for ubestridte krav

Generelle bemærkninger Journalnr. 331/09

Dok. nr. 532547-v3
Forordningen har til formål at indføre et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdo
kument for ubestridte krav og ved gennem fastsættelse af mindstestandar
der at tillade fri bevægelighed for retsafgørelser, retsforlig og officielt be
kræftede dokumenter overalt i medlemsstaterne uden nogen mellemliggen
de procedure i fuldbyrdelsesstaten forud for anerkendelsen og fuldbyrdel
sen.

Brugen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument vil være aktuelt i de
sager, hvor virksomheden har en dom eller retsforlig afsagt af en ret i en
anden medlemsstat eller afsagt af en dansk ret, og hvor virksomheden øn
sker at tvangsfuldbyrde pågældende dom eller retsforlig i en anden med
lemsstat.

Det er Finansrådets vurdering, at et tilvalg af forordningen umiddelbart vil
gøre det nemmere og mere smidigt for danske virksomheder at behandle
sager, som er rettet mod en person eller virksomhed i en anden medlems
stat. Virksomhederne kan dermed have lettere ved at få gennemført tvangs~
fuldbyrdelser i udlandet, end det er i dag. Et tilvalg af forordningen kan til
med også betyde, at det bliver nemmere at afbryde forældelsen på grænse
overskridende sager.



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 at
12. december 2006 om indførelse at en europæisk betalingspå
kravsprocedure

Generelle bemærkninger
Journalnr. 331/09

Forordningen har til formål at forenkle og fremskynde grænseoverskridende Dok. nr. 532547-v3

sager om ubestridte pengekrav og nedbringe sagsomkostningerne ved at
indføre en europæisk betalingspåkravsprocedure samt at muliggøre fri be
vægelighed for europæiske betalingspåkrav overalt i medlemsstaterne ved
at fastsætte mindstestandarder, hvis overholdelse overflødiggør en mellem-
liggende procedure i fuldbyrdelsesstaten forud for anerkendelsen og fuld
byrdelsen.

Det er Finansrådets vurdering, at forordningen kan medvirke til at gøre det
mere smidigt for danske virksomheder at opnå et fundament i ubestridte
grænseoverskridende sager, og at virksomhederne vil kunne spare omkost
ninger og tid på sagsbehandling.

Den faktiske besparelse vil dog afhænge af, hvad den europæiske beta
lingspåkravsprocedure indeholder af eksempelvis sprogkrav til betalingspå
kravet, jf. artikel 21, størrelsen på den faktiske retsafgift der skal betales,
samt krav om hvilke oplysninger betalingspåkravet skal indeholde for at
kunne fremmes, og om virksomheden har disse.



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 at 11.
juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Generelle bemærkninger

Forordningen har til formål at indføre en europæisk procedure for småkrav, Journalnr. 331/09

som har til formål at forenkle og fremskynde behandlingen af retstvister Dok. nr. 532547-v3

vedrørende småkrav i grænseoverskridende sager og nedbringe omkostnin
gerne.

Den europæiske småkravsprocedure skal være til rådighed for parterne i en
retssag som et alternativ til de procedurer, der findes i medlemsstaternes
lovgivning.

Det er Finansrådets vurdering, at forordningen kan medvirke til at gøre det
lettere og mere smidigt for danske virksomheder at opnå et fundament ved
ubestridte grænseoverskridende sager, og at virksomhederne vil kunne spa
re omkostninger og tid på sagsbehandling.

Den faktiske besparelse vil dog afhænge af, hvad den europæiske små—
kravsprocedure indeholder af eksempelvis sprogkrav til anmodningsformular
A-D i de enkelte medlemsstater, jf. præamblens pkt. 19 og artikel 5, stør
relsen på de faktiske retsafgifter der skal betales, samt krav om hvilke op
lysninger betalingspåkravet skal indeholde for at kunne fremmes, og om
virksomheden har disse.
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