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Kære Svend 

 

 

 

Vedr. Kommissionens grønbog om effektiv fuldbyrdelse af domme i Den 

Europæiske Union for så vidt angår skyldnerdata – Kom (2008)128 

 

 

Europaudvalget har i et brev af 25. april 2008 opfordret Retsudvalget til at be-

handle grønbogen og på baggrund heraf komme med en udtalelse/indstilling 

til Europaudvalget med henblik på afgivelse af et fælles høringssvar til Kom-

missionen. 

 

Retsudvalget har drøftet grønbogen på nogle møder. Retsudvalget har herun-

der anmodet justitsministeren om at tilsende udvalget høringssvarene til 

grønbogen og en oversigt over høringssvarene. Udvalget har udover dette 

materiale (alm. del – bilag 571) modtaget kopi af regeringens høringssvar til 

Kommissionen (alm. del – bilag 607). 

 

Retsudvalget bemærker med henvisning til vedlagte høringsnotat og hørings-

svar, at høringsparterne generelt udtrykker støtte til Kommissionens overord-

nede målsætning om at forbedre adgangen til oplysninger om skyldnerens 

aktiver. Flere høringsparter nævner, at der kan være grund til at være op-

mærksomme på retssikkerhedsmæssige hensyn. Advokatrådet bemærker 

således, at det er afgørende, at adgangen til oplysninger om skyldners aktiver 

suppleres med beskyttelse af skyldner, og Datatilsynet henviser til bestem-

melserne i databeskyttelsesdirektivet og persondataloven.  

 
Dansk Folkeparti tilslutter sig bemærkningerne om retssikkerhed i de nævnte 
høringssvar. Dansk Folkeparti påpeger i øvrigt, at en forbedret adgang til op-
lysninger vedrørende skyldners aktiver samt en forbedret adgang til skyldners 
registeroplysninger, vil forbedre mulighederne for inddrivelse af gæld. Samti-
dig støtter Dansk Folkeparti forslaget om udarbejdelse af en skyldnererklæ-
ring, som bør standardiseres og udfyldes under strafansvar. 
  

Ref. 07-001127-25 

Kontakt 

Jørgen Nielsen 

udvalgssekretær 

Dir. tlf. +45 33 37 55 28 

Jorgen.Nielsen@ft.dk 

Europaudvalget 2008
KOM (2008) 0128  Bilag 4
Offentligt



 2/2 

 

 

 

Retsudvalget foreslår, at Kommissionen anmodes om at tilsende Retsudval-

get og Europaudvalget en redegørelse om resultatet af den offentlige høring 

om grønbogen, som Kommissionen ifølge grønbogen eventuelt vil afholde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Skaarup 

Udvalgsformand  


