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Ændringsforslag 24
Angelika Werthmann

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at opnå retssikkerhed for ægtepar, 
hvad angår deres formuegoder, og sikre en 
vis forudsigelighed, bør alle regler om 
formueforholdet mellem ægtefæller 
dækkes i en retsakt.

(8) For at opnå retssikkerhed for ægtepar, 
hvad angår deres formuegoder, og for at 
opnå større retssikkerhed for ægtepar og 
registrerede par, hvad angår 
formueforholdet mellem ægtefæller, er det 
nødvendigt at harmonisere retsreglerne 
på området og indføre regler vedrørende 
automatisk anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser i sådanne sager. Dette vil 
afhjælpe den nuværende forvirring i disse
forhold med hensyn til, hvilken lov der 
finder anvendelse, hvilken ret der er 
kompetent osv. For at sikre en vis 
forudsigelighed bør alle regler om 
formueforholdet mellem ægtefæller 
dækkes i en retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 25
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør omfatte alle 
civilretlige spørgsmål vedrørende 
formueforholdet mellem ægtefæller, både i 
forbindelse med den daglige disponering 
over ægtefællernes formuegoder og i 
forbindelse med en bodeling som følge af 
parrets separation eller boskifte ved en af 
ægtefællernes død.

(11) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør omfatte alle 
civilretlige spørgsmål vedrørende 
formueforholdet mellem ægtefæller, både i 
forbindelse med den daglige disponering 
over ægtefællernes formuegoder og i 
forbindelse med en bodeling som følge af 
parrets separation eller skilsmisse eller 
boskifte ved en af ægtefællernes død.
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Or. fr

Ændringsforslag 26
Edite Estrela

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da underholdspligt mellem ægtefæller 
er reguleret af Rådets forordning (EF) nr. 
4/2009 af 18. december 2008 om 
kompetence, lovvalg, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser og 
samarbejde vedrørende underholdspligt19, 
indgår dette område ikke i denne 
forordnings anvendelsesområde, og det 
samme gælder spørgsmål om gyldigheden 
og virkningerne af gavedispositioner, der 
er reguleret af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 
17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I).

(12) Da underholdspligt mellem ægtefæller 
er reguleret af Rådets forordning (EF) nr. 
4/2009 af 18. december 2008 om 
kompetence, lovvalg, anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser og 
samarbejde vedrørende underholdspligt19, 
indgår dette område ikke i denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. pt

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 593/2008 om loven for kontraktlige forpligtelser (Rom I) omfatter ikke 
forpligtigelser vedrørende familieret og heller ikke forpligtigelser vedrørende ægtepagter, da 
det er lovgiverens klare hensigt, at den nationale regulering af familieret ikke indgår i
anvendelsesområdet, som for eksempel den regel der bestemmer, at goder udvekslet mellem 
ægtefællerne anses som særeje, og ikke som fælleseje.

Ændringsforslag 27
Angelika Werthmann

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at tage højde for, at ægtepar tiere 
flytter i løbet af deres ægteskab, og af 
retsplejehensyn foreskriver 
kompetencereglerne i denne forordning, at 
spørgsmål vedrørende formueforholdet 
mellem ægtefæller, herunder bodelingen 
ved skilsmisse, separation og omstødelse af 
ægteskabet, skal behandles af den ret i den 
pågældende medlemsstat, som i medfør af 
Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000 har 
kompetence til at behandle sager om 
skilsmisse, separation og omstødelse af 
ægteskab.

(14) For at tage højde for, at ægtepar tiere 
vælger at flytte af karrieremæssige hensyn 
eller vælger at flytte til udlandet i løbet af 
deres ægteskab, af retsplejehensyn og for 
at opstille en klar retlig ramme på EU-
plan foreskriver kompetencereglerne i 
denne forordning, at spørgsmål vedrørende 
formueforholdet mellem ægtefæller, 
herunder bodelingen ved skilsmisse, 
separation og omstødelse af ægteskabet, 
skal behandles af den ret i den pågældende 
medlemsstat, som i medfør af Rådets 
forordning (EF) nr. 2201/2003 om 
kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i 
ægteskabssager og i sager vedrørende 
forældreansvar og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1347/2000 har 
kompetence til at behandle sager om 
skilsmisse, separation og omstødelse af 
ægteskab.

Or. en

Ændringsforslag 28
Angelika Werthmann

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når spørgsmål om formueforholdet 
mellem ægtefæller ikke vedrører en sag om 
skilsmisse, separation, omstødelse af 
ægteskab eller en af ægtefællernes død, kan 
ægtefællerne beslutte at forelægge 
spørgsmålene om deres formueforhold for 
retten i den medlemsstat, hvis lov de har 
valgt som den, der skal gælde for deres 
formueforhold. Denne beslutning tager 
form af en aftale mellem ægtefællerne, og 

(16) Når spørgsmål om formueforholdet 
mellem ægtefæller ikke vedrører en sag om 
skilsmisse, separation, omstødelse af 
ægteskab eller en af ægtefællernes død, kan 
ægtefællerne beslutte at forelægge 
spørgsmålene om deres formueforhold for 
retten i den medlemsstat, hvis lov de har 
valgt som den, der skal gælde for deres 
formueforhold. Reglerne om gældende lov 
går under betegnelsen lovvalgsregler og 
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den kan indgås på et hvilket som helst 
tidspunkt, også under retssagen.

har til formål at afgøre, hvilket lands love 
der finder anvendelse i en given sag. Den 
gældende lov findes normalt på baggrund 
af tilknytningskriterier eller lex fori (den 
nationale materielle ret i det land, der har 
retlig kompetence). Denne beslutning tager 
form af en aftale mellem ægtefællerne, og 
den kan indgås på et hvilket som helst 
tidspunkt, også under retssagen.

Or. en

Ændringsforslag 29
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a. I tilfælde af manglende lovvalg kan 
det være, at en sårbar ægtefælle ikke har 
kunnet træffe et frit og retfærdigt valg af 
ægteskabelig formueordning som følge af 
specifikke omstændigheder såsom 
økonomisk eller finansiel afhængighed, 
lønforskel, manglende adgang til 
oplysninger eller til juridisk rådgivning 
eller omstændigheder i forbindelse med 
sygdom eller vold i hjemmet.

Or. en

Begrundelse

Manglende lovvalg er allerede omfattet af betragtning 21 i forslaget vedrørende 
formueforholdet mellem ægtefæller. Da forslaget indeholder bestemmelser, som finder 
anvendelse, når ægtefællerne ikke har truffet nogen beslutning om lovvalg, beskriver 
ændringsforslaget kun nogle af de omstændigheder, der kan ligge til grund for, at lovvalg ikke 
har været muligt. Derfor er teksten "Når der ikke er indgået aftale om lovvalg" blevet fjernet 
fra betragtningens oprindelige tekst. 

Ændringsforslag 30
Edite Estrela
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Da lovvalget har stor betydning for 
formueforholdet mellem ægtefæller, bør 
forordningen indføre visse garantier, der 
kan sikre, at ægtefællerne eller de 
kommende ægtefæller er bevidste om 
følgerne af deres valg. Lovvalget bør 
således foretages i den form, der er 
foreskrevet for ægtepagter i loven i det 
valgte land eller loven i det land, hvor 
dokumentet oprettes, og det skal som et 
mindstekrav foreligge skriftligt og være 
dateret og undertegnet af begge 
ægtefællerne. Eventuelle yderligere 
formelle krav i loven i det valgte land eller 
i det land, hvor dokumentet oprettes, hvad 
angår gyldighed, tinglysning eller 
registrering af sådanne aftaler, bør 
overholdes.

(24) Da lovvalget har stor betydning for 
formueforholdet mellem ægtefæller, bør 
forordningen indføre visse garantier, der 
kan sikre, at ægtefællerne eller de 
kommende ægtefæller er bevidste om 
følgerne af deres valg, herunder også 
gratis juridisk bistand i det tilfælde, at en 
af ægtefællerne er i økonomiske 
vanskeligheder. Lovvalget bør således 
foretages i den form, der er foreskrevet for 
ægtepagter i loven i det valgte land eller 
loven i det land, hvor dokumentet oprettes, 
og det skal som et mindstekrav foreligge 
skriftligt og være dateret og undertegnet af 
begge ægtefællerne. Eventuelle yderligere 
formelle krav i loven i det valgte land eller 
i det land, hvor dokumentet oprettes, hvad 
angår gyldighed, tinglysning eller 
registrering af sådanne aftaler, bør 
overholdes.

Or. pt

Begrundelse

Hvis en af ægtefællerne er i økonomiske vanskeligheder (i de fleste tilfælde kvinderne), bør
det ikke forhindre adgangen til uafhængig juridisk rådgivning.

Ændringsforslag 31
Edite Estrela

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gavedispositioner mellem ægtefællerne udgår
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Or. pt

Begrundelse

En fuldstændig udelukkelse af gavedispositioner mellem ægtefællerne kan medføre 
anvendelsen af to forskellige love, for eksempel vedrørende opgørelsen af hver af 
ægtefællernes ejendom, og gøre dette mere komplekst, tilføje langsommelighed og ekstra 
udgifter til sagsbehandlingen, på bekostning af den mest sårbare part.

Ændringsforslag 32
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) pensionsrettigheder, medmindre den 
gældende nationale lov indeholder 
bestemmelser om deling af 
pensionsrettigheder opnået under 
ægteskabet i tilfælde af skilsmisse.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Angelika Werthmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "formueforhold mellem ægtefæller": 
samtlige regler om de formueretlige 
forbindelser mellem ægtefællerne 
indbyrdes og over for tredjemand

a) "formueforhold mellem ægtefæller": 
generisk term, som henviser til et eller 
flere sæt regler, der er indarbejdet i loven i 
det land, hvis ret regulerer ejerskabet og 
forvaltningen af ejendom tilhørende et 
par under deres ægteskab og i tilfælde af 
skilsmisse

Or. en
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Ændringsforslag 34
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "ægtepagt": aftale mellem ægtefællerne 
om de formueretlige forbindelser mellem 
ægtefællerne indbyrdes og over for 
tredjemand

b) "ægtepagt": aftale mellem ægtefællerne 
om de formueretlige forbindelser mellem 
ægtefællerne indbyrdes og over for 
tredjemand, som indgås på tidspunktet for 
ægteskabets indgåelse eller i løbet af dette

Or. fr

Ændringsforslag 35
Edite Estrela

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan aftale kan indgås på et hvilket 
som helst tidspunkt, også under retssagen. 
Hvis der indgås aftale før retssagen, skal 
denne udformes skriftligt og dateres og 
underskrives af begge parter.

En sådan aftale kan indgås på et hvilket 
som helst tidspunkt, også under retssagen. 
Hvis der indgås aftale før retssagen, skal 
denne udformes skriftligt og dateres og 
underskrives af begge parter. Før 
kontraktens indgåelse skal hver af 
ægtefællerne rådgives individuelt af en 
jurist angående de juridiske følger af dette 
valg og have gratis juridisk bistand i 
tilfælde af økonomiske vanskeligheder.

Or. pt

Begrundelse

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af ægtefællerne gennem hele forløbet, og i 
tilfælde af fælles aftale, for at undgå beslutninger truffet under tvang, er det afgørende, at alle 
parter, og særlig kvinderne, som normalt udgør den mest sårbare part, har adgang til juridisk 
rådgivning, inklusive i tilfælde, hvor der er økonomiske vanskeligheder.
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Ændringsforslag 36
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan aftale kan indgås på et hvilket 
som helst tidspunkt, også under retssagen.
Hvis der indgås aftale før retssagen, skal 
denne udformes skriftligt og dateres og 
underskrives af begge parter.

En sådan aftale kan indgås på et hvilket 
som helst tidspunkt, også under retssagen. 
Hvis der indgås aftale før retssagen, skal 
denne udformes skriftligt og dateres og 
underskrives af begge parter samt 
registreres i henhold til den procedure, 
der finder anvendelse i den medlemsstat, 
hvor aftalen blev indgået.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den lov, der skal anvendes på 
formueforholdet mellem ægtefæller i 
medfør af artikel 16, 17 og 18, finder 
anvendelse på alle ægtefællernes 
formuegoder.

Den lov, der skal anvendes på 
formueforholdet mellem ægtefæller i 
medfør af artikel 16, 17 og 18, finder 
anvendelse på alle ægtefællernes fælles
formuegoder.

Or. fr


