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Ändringsförslag 24
Angelika Werthmann

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att skapa rättssäkerhet när det gäller 
makars egendom och säkerställa en viss 
förutsebarhet på området, bör samtliga 
bestämmelser om makars 
förmögenhetsförhållanden samlas i ett enda 
instrument.

(8) För att skapa rättssäkerhet när det gäller 
makars egendom och säkerställa större 
rättslig klarhet för gifta och registrerade 
par avseende deras 
förmögenhetsförhållanden måste de 
rättsliga bestämmelserna på detta område 
harmoniseras samt bestämmelser införas 
om att domar i sådana ärenden ska 
erkännas och verkställas automatiskt. 
Detta kommer att undanröja den 
nuvarande förvirringen kring sådana 
förhållanden i fråga om vilken lag som 
ska gälla, vilken domstol som är behörig 
osv. För att säkerställa en viss 
förutsebarhet på området, bör samtliga 
bestämmelser om makars 
förmögenhetsförhållanden samlas i ett enda 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 25
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för denna 
förordning bör utsträckas till att omfatta 
alla civilrättsliga aspekter av makars 
förmögenhetsförhållanden, från den 
dagliga förvaltningen av makarnas 
egendom till avvecklingen av makarnas 
förmögenhetsförhållanden, särskilt till följd 
av att paret separerar eller en av makarna 

(11) Tillämpningsområdet för denna 
förordning bör utsträckas till att omfatta 
alla civilrättsliga aspekter av makars 
förmögenhetsförhållanden, från den 
dagliga förvaltningen av makarnas 
egendom till avvecklingen av makarnas 
förmögenhetsförhållanden, särskilt till följd 
av att paret separerar eller skiljer sig eller 



PE486.089v01-00 4/10 AM\897169SV.doc

SV

avlider. att en av makarna avlider.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Edite Estrela

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom frågor om 
underhållsskyldighet mellan makar redan 
är föremål för reglering i rådets förordning 
(EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 
om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar 
samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet bör dessa frågor 
undantas från tillämpningsområdet för den 
här förordningen. Det gäller även frågor 
om giltigheten och verkningarna av gåvor 
mellan makar, som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 593/2008 av den 
17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I).

(12) Eftersom frågor om 
underhållsskyldighet mellan makar redan 
är föremål för reglering i rådets förordning 
(EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 
om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar 
samt samarbete i fråga om 
underhållsskyldighet bör dessa frågor 
undantas från tillämpningsområdet för den 
här förordningen.

Or. pt

Motivering

Förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) gäller varken 
förpliktelser enligt familjelagstiftning eller enligt makars förmögenhetsförhållanden. Det var 
inte lagstiftarens avsikt att förordningen skulle utvidgas till bestämmelserna i den nationella 
familjelagstiftningen, till exempel bestämmelsen om att gåvor mellan makar ska betraktas 
som mottagarens personliga egendom och inte som parets gemensamma egendom.

Ändringsförslag 27
Angelika Werthmann

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Med hänsyn till att makar tenderar att 
röra sig alltmer mellan olika 
EU-medlemsstater och för att främja en 
god rättskipning, föreskriver 
behörighetsbestämmelserna i denna 
förordning att frågor rörande makars 
förmögenhetsförhållanden, inbegripet 
avvecklingen av sådana förhållanden till 
följd av äktenskapsskillnad, hemskillnad 
eller annullering av äktenskap, ska 
handläggas av de nationella domstolar som 
enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 
av den 27 november 2003 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar i äktenskapsmål 
och mål om föräldraansvar samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1347/2000 är behöriga att pröva mål om 
äktenskapsskillnad, hemskillnad eller 
annullering av äktenskap.

(14) Med hänsyn till den ökande 
rörligheten inom yrkeslivet och att makar 
allt oftare väljer att flytta till andra länder
och för att främja en god rättskipning och 
inrätta en tydlig rättslig ram inom EU, 
föreskriver behörighetsbestämmelserna i 
denna förordning att frågor rörande makars 
förmögenhetsförhållanden, inbegripet 
avvecklingen av sådana förhållanden till 
följd av äktenskapsskillnad, hemskillnad 
eller annullering av äktenskap, ska 
handläggas av de nationella domstolar som 
enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 
av den 27 november 2003 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar i äktenskapsmål 
och mål om föräldraansvar samt om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1347/2000 är behöriga att pröva mål om 
äktenskapsskillnad, hemskillnad eller 
annullering av äktenskap.

Or. en

Ändringsförslag 28
Angelika Werthmann

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) När en fråga om makars 
förmögenhetsförhållanden inte har någon 
anknytning till äktenskapsskillnad, 
hemskillnad eller annullering av äktenskap, 
och inte heller till den ena makens 
frånfälle, bör makarna få besluta att denna 
fråga ska prövas av domstolarna i den 
medlemsstat vars lag de har valt som 
tillämplig lag på sina 
förmögenhetsförhållanden. Detta beslut bör 
bekräftas i ett avtal mellan makarna som 

(16) När en fråga om makars 
förmögenhetsförhållanden inte har någon 
anknytning till äktenskapsskillnad, 
hemskillnad eller annullering av äktenskap, 
och inte heller till den ena makens 
frånfälle, bör makarna få besluta att denna
fråga ska prövas av domstolarna i den 
medlemsstat vars lag de har valt som 
tillämplig lag på sina 
förmögenhetsförhållanden. 
Bestämmelserna om tillämplig 
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kan ingås när som helst, också under 
förfarandets gång.

lagstiftning är kända som ”lagvalsregler” 
och är utformade för att avgöra vilken 
lagstiftning i de olika länderna som ska 
tillämpas i ett visst fall. Tillämplig 
lagstiftning avgörs generellt på grundval 
av anknytningsfaktorer eller lex fori 
(domstolslandets lagstiftning). Detta 
beslut bör bekräftas i ett avtal mellan 
makarna som kan ingås när som helst, 
också under förfarandets gång.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Om en utsatt make inte har kunnat 
göra ett fritt och rättvist val av ordning för 
makarnas förmögenhetsförhållanden, 
t.ex. på grund av särskilda 
omständigheter som ekonomisk eller 
finansiell beroendeställning, 
löneskillnader, brist på tillgång till 
information eller juridisk rådgivning, 
eller på grund av omständigheter som 
hänger samman med sjukdom eller våld i 
hemmet.

Or. en

Motivering

Fall där inget val av tillämplig lag har gjorts behandlas redan i skäl 21 i förslaget om makars 
förmögenhetsförhållanden. Eftersom förslaget tillhandahåller regler i de fall makarna inte 
har valt tillämplig lagstiftning beskriver ändringsförslaget endast vissa omständigheter som 
har gjort att lagval inte har varit möjligt. Av detta skäl har ”om inget lagval har gjorts” 
strukits från ursprungstexten i skälet.
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Ändringsförslag 30
Edite Estrela

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Med hänsyn till att valet av tillämplig 
lag på makars förmögenhetsförhållanden är 
av stor betydelse, bör man i förordningen 
införa vissa garantier som säkerställer att 
makar eller blivande makar är införstådda 
med följderna av sitt val. Lagvalet bör 
således göras i den form som föreskrivs för 
äktenskapsförord enligt lagen i den valda 
staten eller lagen i den stat där den berörda 
handlingen upprättades, och åtminstone 
vara skriftligt och daterat samt 
undertecknat av båda makarna. Eventuella 
ytterligare formkrav enligt lagen i den 
valda staten eller den stat där handlingen 
upprättades rörande sådana avtals giltighet, 
kungörelse eller registrering bör uppfyllas.

(24) Med hänsyn till att valet av tillämplig 
lag på makars förmögenhetsförhållanden är 
av stor betydelse, bör man i förordningen 
införa vissa garantier som säkerställer att 
makar eller blivande makar är införstådda 
med följderna av sitt val, inbegripet 
kostnadsfri juridisk rådgivning om en av 
makarna har ekonomiska svårigheter. 
Lagvalet bör således göras i den form som 
föreskrivs för äktenskapsförord enligt 
lagen i den valda staten eller lagen i den 
stat där den berörda handlingen 
upprättades, och åtminstone vara skriftligt 
och daterat samt undertecknat av båda 
makarna. Eventuella ytterligare formkrav 
enligt lagen i den valda staten eller den stat 
där handlingen upprättades rörande sådana 
avtals giltighet, kungörelse eller 
registrering bör uppfyllas.

Or. pt

Motivering

Att en av makarna har ekonomiska svårigheter (i de flesta fall kvinnan) bör inte utgöra ett 
hinder för tillgång till oberoende juridisk rådgivning.

Ändringsförslag 31
Edite Estrela

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) gåvor mellan makar, utgår

Or. pt
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Motivering

Om gåvor mellan makar utesluts helt kan två olika lagstiftningar behöva tillämpas, till 
exempel när makarnas respektive personliga egendom ska fastställas. Detta skulle försvåra, 
förhala och fördyra processen, och den mest utsatta parten skulle bli lidande.

Ändringsförslag 32
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) pensionsrätter, förutom om tillämplig 
nationell lagstiftning föreskriver delning 
av pensionsrätter som förvärvats under 
äktenskapet vid skilsmässa.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Angelika Werthmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) makars förmögenhetsförhållanden: alla 
regler som rör makars 
förmögenhetsförhållanden sinsemellan 
och gentemot tredje man.

a) makars förmögenhetsförhållanden: en 
överordnad term som hänvisar till en eller 
flera regler i lagstiftningen om ägande 
och förvaltning av egendom som tillhör 
ett par under äktenskapet eller vid 
skilsmässa.

Or. en

Ändringsförslag 34
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) äktenskapsförord: varje avtal varigenom 
makarna organiserar sina 
förmögenhetsförhållanden sinsemellan och 
gentemot tredje man.

b) äktenskapsförord: varje avtal varigenom 
makarna vid äktenskapets ingående eller 
under detsamma organiserar sina 
förmögenhetsförhållanden sinsemellan och 
gentemot tredje man.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Edite Estrela

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avtal kan ingås när som helst, också 
under själva förfarandet i fråga. Ett avtal 
som ingås innan förfarandet inleds ska vara 
skriftligt, daterat och undertecknat av båda 
parter.

Detta avtal kan ingås när som helst, också 
under själva förfarandet i fråga. Ett avtal 
som ingås innan förfarandet inleds ska vara 
skriftligt, daterat och undertecknat av båda 
parter. Innan avtalet ingås bör varje part 
informeras enskilt av en jurist om de 
juridiska konsekvenserna av avtalet och 
ha rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning 
om vederbörande har ekonomiska 
svårigheter. 

Or. pt

Motivering

För att makarna ska vara jämställda under hela processen, om de ingår avtal för att undvika 
beslut under tvång, är det avgörande att alla parter och särskilt kvinnor, som tenderar att 
vara den mest utsatta parten, har tillgång till juridisk rådgivning, även vid ekonomiska 
svårigheter.

Ändringsförslag 36
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta avtal kan ingås när som helst, också 
under själva förfarandet i fråga. Ett avtal 
som ingås innan förfarandet inleds ska vara 
skriftligt, daterat och undertecknat av båda 
parter.

Detta avtal kan ingås när som helst, också 
under själva förfarandet i fråga. Ett avtal 
som ingås innan förfarandet inleds ska vara 
skriftligt, daterat och undertecknat av båda 
parter och registrerat i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i den 
medlemsstat där avtalet ingås.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den lag som enligt artiklarna 16, 17 och 18 
är tillämplig på makars 
förmögenhetsförhållanden, ska tillämpas 
på makarnas egendom som helhet.

Den lag som enligt artiklarna 16, 17 och 18 
är tillämplig på makars 
förmögenhetsförhållanden, ska tillämpas 
på makarnas gemensamma egendom som 
helhet.

Or. fr


